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Vull canviar el meu món, però... 

Sóc capaç de controlar el meu consum? 

I de decidir on destino els meus diners? 

Podré ser ecològica, responsable i ètica en 

tots els sectors de consum? 

 

 

Tingues present que... 

“L’ecologisme no és una moda, 

sinó una forma de viure” 
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1. INTRODUCCIÓ 

Tenia diversos temes pel treball de recerca, moltes idees diferents, i només podia 

escollir-ne un. Estava entre un projecte d’un hotel, la intel•ligència emocional, i fins i tot, alguna 

cosa relacionada amb la política. Em vaig decidir primerament per fer coaching hoteler, de fet el 

vaig anotar al foli d’elecció de departaments, vull estudiar turisme i procuro mirar sempre el 

cantó positiu: era raonable, una barreja entre el projecte d’un hotel i la intel•ligència emocional. 

Però encara no vaig entregar el foli, no m’acabava de convèncer. 

El dilluns havíem d’entregar-ho, i m’estava intentant convèncer de que era un bon 

tema, però ves per on, el diumenge al matí, em vaig aixecar pensant en alguna cosa 

relacionada amb el model de consum, quins criteris utilitzar, les banques ètiques, com ser més 

responsables amb el medi ambient..., em va venir al cap un tiet meu que ho recicla tot, i la 

xerrada d’un noi d’Ecologistes en Acció que comparava l’efecte de menjar-se un donut en 

comptes d’una poma, ara entenc com una cosa tan simple pot donar per a tant.  

Vaig posar-li el títol, després de portar menys de mitja hora pensant i comentant-ho a 

casa: Com fer del nostre dia a dia, una vida ecològica. Ara sí, ho tenia decidit, estava 

convençuda que aquest tema era per mi, m’interessa i em motiva de debò, m’importa el medi 

ambient, començo a ser conscient del model de vida que tenim i vull intentar canviar el meu, 

vull esbrinar que he de fer per fer un consum més ètic, responsable i sostenible, aquest són els 

meus objectius.  

La recerca està dividida en apartats referents a accions, productes i serveis de la nostra 

vida quotidiana. En cadascun d’ells proposo un conjunt de mesures per   fer-nos conscients del 

model de consum i de vida idoni per tal de respectar el medi ambient. 

Evidentment, totes no les podré aplicar ara mateix, però qui diu que en un futur no 

pugui? Ja tindré a les meves mans un manual que em digui com fer-ho en tots els aspectes, 

ara bé, vaig a intentar esbrinar si podem ser ecològics i responsables en cadascun d’ells. 

Aquesta incògnita junt amb el títol del treball, són la meva hipòtesi: Podem ser ecològics, 

responsables i ètics en tots els sectors? Podem fer del nostre dia a dia una vida ecològica? 

Com?  

En definitiva, aquesta recerca no la faig només perquè he de fer alguna 

obligatòriament, sinó per a mi i per a totes aquelles persones, que volen canviar el seu petit 

món i no saben com fer-ho, perquè d’això no es parla als medis de comunicació ni hi ha un 

llibre que ho expliqui. 
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2. A LA LLAR:  

2.1. EL RECICLATGE,  LA REDUCCIÓ I LA REUTILITZACIÓ DELS 

RESIDUS: 

El reciclatge és un procés pel qual els materials de rebuig són sotmesos a tractaments 

que permeten la seva transformació en noves matèries o productes. Sabem que el reciclatge 

necessita una implicació dels ciutadans, els quals hem de dipositar els residus que generem 

segons les seves característiques. Hi ha contenidors diferents per a cada material específic i 

deixalleries per a aquells materials que triguem més a deixar d’utilitzar-los (veure pàgina 37) . 

El reciclatge, permet estalviar energia, reduir la contaminació, disminuir el volum final de 

residus que van a parar a l'abocador, i preservar recursos naturals. 

Al nostre país recuperem pel reciclatge tan sols un 12% de les escombraries que 

generem, mentre que l'altre 88% acaba acumulant-se en els abocadors o alimenta les plantes 

incineradores. Però, cada vegada hi ha més ajuntaments que procuren ajudar-nos. 

He realitzat dues entrevistes per poder corroborar-ho, al regidor de medi ambient de 

Cunit i al de Calafell (pàgines 48 i 51 respectivament), els dos m’han desglossat les mesures 

que tenen, les futures propostes per fer al municipi més sostenible i les facilitats que ens 

proporcionen als ciutadans. En conclusió a aquestes dues crec que s’hauria de conscienciar-

nos des de ben petits i sobretot, reduir i reutilitzar els residus al màxim, per tenir-ne menys per 

reciclar. 

2.2. L’ENERGIA: 

La majoria dels locals, siguin cases, pisos, despatxos, edificis d’empreses, 

dependències municipals, inclòs el carrer…, utilitzen llum, aigua, calefacció... i tot consumeix 

energia.  

Aquesta energia pot ser renovable o no. Si ho és, cap problema, com bé diu la paraula: 

es renova i s’aconsegueix que torni a generar-se, i per tant, no és limitada ni finita, sempre la 

tindrem a l’abast.  

Però i si no ho és? Som conscients de que el carboni, el petroli i el gas natural algun 

dia s’acabaran? De que aquests combustibles fòssils junt amb l’energia nuclear són 

irrecuperables, perillosos i contaminants? La majoria dels ciutadans es queixen i no entenen 

perquè el petroli i la factura de la llum cada cop té un preu més alt, però com a altres productes 

es regeix per la llei de la oferta i la demanda. I en aquestes energies, a mesura que passa el 

temps, el punt d’equilibri s’allunya més: cada vegada hi ha més demanda mentre que la oferta 

va decreixent i arribarà a no poder créixer més perquè aquests combustibles són totalment 

limitats. 
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Dono, per tant, uns consells per estalviar l’ús de la energia a les llars i també com a 

consegüent, els rebuts i les factures, en tots els sectors: la il·luminació, la climatització, la cuina 

i els electrodomèstics, i l’aigua. També nomeno la possibilitat de contractar electricitat verda per 

assegurar-nos de que és totalment sostenible, ecològica i renovable. 

He elaborat un gràfic amb les dades que proporciona l’Ajuntament de Barcelona sobre 

el consum energètic a Catalunya, actualment, està així distribuït: 

 

2.2.1. MESURES PER ESTALVIAR ENERGIA ELÈCTRICA 

 

2.2.1.1. ELS ELECTRODOMÈSTICS I LA CUINA: 

Aquests dos elements consumeixen un 33% de l’energia que utilitzem, i no és 

necessari que sigui així, tants sols hem de prendre alguna petita mesura i fixar-nos sobre el 

que comprem. Estalviar en energia, també és estalviar diners. 

2.2.1.1.1. DESCONNECTAR I DESENDOLLAR ELECTRODOMÈSTICS:  

La majoria de les persones i famílies, deixen endollats tot tipus d’aparell, des dels 

carregadors del mòbil fins el microones. Però, clar, com estan apagats no els prenem atenció 

i pensem que així no gasten. Això és totalment fals, gasten, inclòs alguns igual que si estan 

en funcionament, i crec que si no els utilitzem, cal tenir tants endolls ocupats? No, únicament 

perquè els aliments no es facin malbé, seria la nevera, però la resta no ho necessiten.  
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No demano que desconnectem l’electricitat durant el dia o quan estem fora, perquè 

les alarmes i les neveres, la necessiten, sinó, que desendollem la resta si no els utilitzem, ens 

estalviarem energia, diners i emetrem menys radioactivitat. 

2.2.1.1.2. ELS ELECTRODOMÈSTICS AMB MAJOR EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: 

Hi ha un grup d’electrodomèstics que tenen l’ obligació de dur una etiqueta en la qual 

es representi la seva eficiència energètica, obligatorietat per a tota la Unió Europea. 

 Molts cops pensem que no estem del tot 

informats per a decidir, però en aquest cas no és així. 

Saber la quantitat d’energia que gastarem segons el 

producte escollit, és molt important, i quan més eficient 

sigui, millor. 

Els electrodomèstics que han de dur-la, son: 

Frigorífics i congeladors, rentadores, rentaplats, 

assecadores, fonts de llum domèstiques, forn elèctric i 

aire condicionat, són els considerats més necessaris, i 

habituals. 

Per tant, escollint el producte amb A / A+++ (els dos etiquetatges estan vigents ara) 

podem dir que tenim un consum més eficient en aquests electrodomèstics.  

2.2.1.1.3. ELS ELECTRODOMÈSTICS BITÈRMICS: 

Els electrodomèstics bitèrmics són aquells que tenen preses per aigua calenta i aigua 

freda per així, obtenir l'aigua calenta de la xarxa d’aigua (calderes o escalfadors) del propi 

habitatge i no del propi aparell. Els més comuns són rentavaixelles i rentadores.  

Els avantatges que proporciona escollir un electrodomèstic bitèrmic, d’un que no ho 

és, són: la reducció d’un 20-50% del consum energètic, per tant, disminuirem en  gran part el 

consum d’energia domèstic i reduirem l’emissió de CO2. 

Empreses com Bosch i Electrolux fabriquen tant rentadores com rentavaixelles 

bitèrmiques i el seu preu respecte els que no són bitèrmics no pateix una gran variació. 

2.2.1.2. LA CLIMATITZACIÓ: 

La climatització és un altre element imprescindible perquè en èpoques de fred, puguem 

mantenir-nos a la temperatura ideal i així, evitar refredats i malalties. Proposo un seguit d’idees 

per fer la nostra casa més sostenible i obtenir el clima adequat. 
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2.2.1.2.1. ELS PANELLS  SOLARS TÈRMICS: 

Els panells solars tèrmics són el sistema més tradicional i senzill d'aprofitar l'energia 

solar per a l'habitatge. El seu funcionament consisteix en que el sol escalfa uns panells amb 

tubs que formen part d'un circuit pel qual circula un líquid caloportador. Aquest líquid s'escalfa 

en el panell i s'introdueix en l'habitatge per l'ús que se li vulgui donar. 

 

2.2.1.2.2. LES FINESTRES DE DOBLE ACRISTALAMENT, EL PONT TÈRMIC I L’EFECTE 

HIVERNACLE: 

Hem de tenir present que la frescor de casa entra per les finestres i les portes. Sobre 

les portes no hi ha cap manera per evitar-ho, de fet, sol ser una o dues portes com a molt les 

que duen a l’exterior, però en les finestres tenim moltes maneres per evitar que entri el fred. 

En un mal aïllament, la finestra té un intercanvi amb la temperatura de l’exterior 150 

vegades superior a l’ideal, fet que provoca que entri fredor a casa per molt que les tanquem. 

 Si les finestres tenen dobles vidres, s’aconseguirà que aquest fred no passi a 

l’interior de l’habitatge, i també, la resistència de les finestres incrementarà la nostra 

seguretat. 

També, s’aconsella les fusteries amb tancament de pont tèrmic, són més aïllants.  

L’efecte hivernacle té a veure també en les finestres i la seva orientació, si estan 

orientades al sud, farà que el sol escalfi el terra i el calor no es dissipi. Aquesta és una 

calefacció sense cap consum elèctric. 
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2.2.1.2.3. CLIMATITZACIÓ PER BIOMASA: 

És un combustible per calderes, cuines o xemeneies creat amb matèria orgànica. Pot 

funcionar amb llenya o amb unes pastilles de biomassa (fetes amb ossos d’olives,  la closca 

de fruits secs...), la segona opció és més 

eficient. Són un exemple les calderes de Pellets 

(un dels combustibles ecològics més barats que 

garanteixen calefacció i aigua calenta). 

L’empresa Delta Biomassa en fabrica i 

distribueix a tota Espanya: http://www.estufas-

pellets.com/contactar.html. Els seus preus 

ronden els 1000€. 

2.2.1.2.4. CLIMATITZACIÓ RADIANT 

La climatització radiant està instal·lada sota el paviment per què la casa rebi escalfor 

pel sostre i per les parets. D’aquesta manera, s’emet calor o fred per un circuit de tubs de 

forma pausada i continuada consumint menys que altres sistemes. 

2.2.1.2.5. CLIMATITZACIÓ GEOTÈRMICA 

La geotèrmia és l’aprofitament de la temperatura constant del subsòl (que es troba a 

un 10-15º tot l’any) per escalfar o refredar l’interior de la casa.  

Vaillant és un exemple d’una empresa encarregada de distribuir e instal·lar aquest 

tipus de climatització: www.vaillant.es.  

2.2.1.2.6. CLIMATITZACIÓ PER LA BOMBA DE CALOR: 

Aquest mètode realitza un intercanvi de temperatura que li permet generar fred, calor 

o aigua calenta sanitària. És una energia que ens fa dependre menys de l'augment dels preus 

dels combustibles fòssils, i encara que els seus preus siguin molt elevats, aquests 

s'amortitzen ràpidament, amb un manteniment mínim i un impacte positiu sobre el valor de 

l'habitatge. 

2.2.1.3.       IL·LUMINACIÓ: 

La il·luminació consisteix en donar llum quan el Sol no ho fa. És cert que durant el dia 

no necessitem gastar llum per veure’ns però a la nit sí. A l’estiu és quan menys ens fa falta ja 

que gaudim de més hores de Sol però igualment és necessària per a nosaltres ja que no 

dormim des de que enfosqueix. Aquesta llum és més energia que gastem, al voltant d’un 25%, 

per això proposo uns consells que es poden adaptar a la nostra vida diària. 

 

http://www.estufas-pellets.com/contactar.html
http://www.estufas-pellets.com/contactar.html
http://www.vaillant.es/


 
11 

2.2.1.3.1. BOMBETES DE BAIX CONSUM O LEDS? 

Si volem fer un consum de bombetes que gastin menys energia hem d’optar per les 

bombetes de baix consum o les LED, ambdues ja són més responsables, però posats a 

escollir, quina és la més adequada? 

Les bombetes de baix consum (llums fluorescents compactes), a part del seu baix 

consum, utilitzen entre un 50% i un 80% menys d’energia (i produeixen la mateixa quantitat 

de llum), i duren més. Conté un gas amb una petita porció de mercuri, el que la converteix en 

un residu perillós pel que han de ser lliurades en punts especials per al seu reciclatge. 

Les bombetes LED poden arribar a gastar el 25 % del consum de l’aparell en ple 

funcionament, gasten 5 vegades menys i duren 10 vegades més. Les LED no contenen cap 

element tòxic i arriben al 100% del seu rendiment des del mateix moment en què les 

encenem, pel que resulten més eficients a llarg termini.  

                      

                           La millor opció tot i sent una mica més cares, és optar per        

                         bombetes LED (7 €) davant de les de baix consum (3,5€), ja que       

                                         són més eficients i menys contaminants.  

                       El seu preu actualment resulta una mica elevat, però la mateixa situació  

                      van passar les bombetes de baix consum, pel que s'espera que  

                                            en un temps es regulin els seus  preus. 

 

2.2.1.3.2. NETEJAR BOMBETES I PANTALLES: 

Moltes vegades, les nostres habitacions o sales no tenen suficient llum i no entenem 

per què, ens hem parat a pensar quan fa que no les netegem? Les bombetes i pantalles si 

estan netes, si se’ls treu la pols donaran més llum, la que li correspon, i duraran més perquè 

estaran millor conservades. 

2.2.1.3.3. LES PARETS I LES CORTINES 

El sol fet de tenir les parets pintades amb colors clars, com el blanc, grocs, grisos i 

blau cel, fan que l'habitació sembli més gran. Els tons clars reflecteixen la llum, incrementen 

la seva brillantor i generen la sensació de major amplitud en els espais. 

Les cortines més aconsellables per gaudir de la llum són: els estors de color blanc, 

que en l'època d'estiu impedeixen el pas de la calor, i a la vegada deixar passar força llum. 

Per a altres moments, les cortinetes també són una excel·lent manera de gaudir d'intimitat 

mentre s'aprofita la lluminositat del dia. 
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2.2.1.3.4. UTILITZA PILES RECARGABLES: 

Les piles generen electricitat a través de processos químics. Hi ha de dos tipus: les 

recarregables i les convencionals .Les primeres es poden recarregar moltes vegades, mentre 

que les segones, un cop s'han esgotat no es poden tornar a utilitzar. 

Si no tenim altra opció que fer servir piles, hem de triar unes                                   

recarregables, perquè així reduïm la quantitat de deixalles que generem al                                                        

medi ambient, i també generen un estalvi econòmic interessant. 

Per recarrega-les  s'utilitzen  els carregadors de piles: només cal                                       

col·locar les piles recarregables en el dispositiu i endollar-lo a la xarxa elèctrica. Com més 

gran sigui la corrent d’ells, menor serà el temps requerit per a la recàrrega. 

2.2.1.3.5. INSTALA I UTILITZA  REGULADORS DE LLUM: 

Són aparells que permeten ajustar la intensitat lumínica necessària en cada instant. 

No sempre necessitem la mateixa quantitat de llum pel mateix espai però només tenim les 

opcions d'encesa o apagat. Amb els reguladors de llum, tenim opcions d’entremig. El cost 

d'aquest tipus de reguladors està entre els 3 als 30 euros, de més a menys senzill. 

Amb el seu ús aconseguirem ajustar el nostre consum elèctric en llum en funció de 

les nostres necessitats de cada moment. 

Com instal·lar-ne un? Has de descargolar la tapa de la caixa de l'interruptor de les 

llums i desconnectar els connectors. A continuació connecta aquests al regulador, seguint les 

instruccions que marqui el fabricant.   

També pots optar per utilitzar endolls                                              

amb reguladors, és en el cas de la regularització de                                                              

l                        la llum de les llampades. 

 

2.2.1.4. CONTRACTACIÓ D’ELECTRICITAT VERDA: 

L’electricitat verda és aquella que prové d’energies renovables, l’energia natural de la 

Terra (com el sol, el vent, l'aigua, la calor geotèrmic, les onades, les marees o la biomassa) que 

no pateix cap transformació contaminant ni cap malbaratament del medi ambient.  

Moltes persones, famílies i empreses no es poden permetre la instal·lació de panells 

fotovoltaics, mini aerogeneradors i altres tecnologies a la llar per crear la seva pròpia electricitat 

verda, i fer amb ella una habitatge i un consum responsable i sostenible. 
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Però, existeixen empreses que fan que l’ electricitat que arriba a les nostres cases sigui 

100% renovable, i a més  d’utilitzar mesures per reduir l’energia a casa, és preferible i 

aconsello que l’energia que consumim tingui el seu origen en alguna empresa que comercialitzi 

electricitat verda.  

A Espanya, tenim cinc: Gesternova (Aravaca, Madrid), GoiEner (Goierri, Guipúzcoa), 

Grupo Enercoop (Crevillent, Alacant), Som Energia (Girona, Catalunya) i Zencer (Fuengirola, 

Málaga). 

 GARANTIR QUE SIGUI RENOVABLE I EL SEU PREU 

A tot Europa una associació nomenada EUGENE (European Green Electricity Network) 

s’encarrega de qualificar i verificar que l’electricitat sigui verda marcant uns criteris, i les cinc 

empreses anteriors els compleixen. El seu preu no varia a altres empreses com Iberdrola, 

Endesa, Gas Natural Fenosa..., però aquestes són un oligopoli i poden manar sobre els preus i 

fer-los augmentar o disminuir, i  així ens certs moments pot ser inferior a les d’electricitat verda. 

Precisament és per això, que aquestes empreses encara que disposin de producció amb 

renovables, no es considerin. 

2.2.1.4.1. SOM ENERGIA 

Aquesta és la cooperativa d’electricitat verda que tenim a Catalunya, Som Energia 

compra al mercat l'energia elèctrica que els seus socis i sòcies consumeixen i els certificats 

verds han de garantir que el 100% hagi estat generada per alguna instal·lació productora 

d'energia renovable. El seu objectiu és cobrir tota la demanda d'electricitat dels socis-

consumidors amb els nous projectes, i treballa per desenvolupar-los en aquests quatre sectors: 

biogàs, fotovoltaic, eòlic i biomassa.  

Som Energia, ens explica quins són els motius pels quals l’hem de contractar: 

 Per consumir Electricitat certificada 100% renovable, sense cap sobrecost. La seva 

energia neta no costa més que l'energia "bruta". 

 Perquè tenim l'objectiu de generar tanta energia renovable com consum tinguin els 

nostres socis-consumidors. 

 Perquè amb un simple tràmit via web, sense canvis tècnics de la teva instal·lació, és 

pot canviar a Som Energia. 

 Per rebre un servei eficient millor, transparent i que treballa per a tu, en benefici dels 

socis/es. 

 Per fer un consum responsable i de transformació del model energètic actual. 
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2.2.1.5. L’AIGUA: 

L’aigua prové de rius, llacs, mars, pluja... però no és cert que cada cop contaminem 

més l’aigua d’aquests rius i mars? Sí, és així, i quan més contaminem més aigua hem de 

purificar i rebutjar. Aquest rebuig d’aigua causat per l’acció humana també se li ajunta el seu 

malbaratament. 

Espanya és un dels cinc països de la Unió Europea juntament amb Bèlgica, 

Luxemburg, Alemanya i Itàlia que més aigua consumeix per habitant, la despesa diària per 

individu és de 171 litres, 121 més del que estableix l'Organització Mundial de la Salut com el 

volum mínim per cobrir les necessitats bàsiques. 

Suggereixo uns passos i consells per no malgastar tanta aigua i per evitar que algun 

dia ens quedem sense, perquè recordo, és un recurs limitat i finit. 

2.2.1.5.1. EVITAR L’ÚS EXCESSIU D’AIGUA CALENTA 

A l’obrir l’aixeta gastem, evidentment, aigua, però si aquesta és calenta, també gastem 

energia a l’hora d’escalfar-se. Us explico el seu procés: 

L’aigua que arriba a les nostres cases és freda però a l’entrar a casa, una part se’n va a 

la caldera o bé al dipòsit on s’escalfarà, que està controlat pel termòstat (fa que la caldera 

s’encengui o s’apagui). Un cop l’aigua ja és calenta es manté al dipòsit fins que la utilitzem, i 

desprès tornarà a omplir-se i escalfar-se, sempre seguint aquest cicle. 

És per això, que molts cops no es poden dutxar moltes persones correlativament, a la 

segona o tercera no li quedarà aigua calenta perquè no ha donat temps a reomplir el dipòsit i a 

escalfar-la.  

Per tant, no només hem d’anar en compte amb gastar aigua de més, sinó en evitar l’ús 

excessiu d’aigua calenta, o sinó que aquesta escalfor s’hagi produït amb elements que hem 

nombrat anteriorment, com les calderes de biomassa o els panells solars tèrmics que treuen un 

rendiment econòmic a la neteja dels boscos o usen energia solar.  

2.2.1.5.2. RENTAR ELS PLATS 

Hi ha dues opcions per rentar els plants desprès d’algun àpat: a mà o amb el 

rentavaixelles.  

S’han fet estudis que diuen que rentar els plats a mà (amb aigua calenta) pot resultar 

fins a un 60% més car que fer-ho amb un rentaplats modern a plena càrrega. 
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Però quan aquest rentavaixelles no és modern, eficient i ni està ple, és un gran cost 

d’aigua i d’energia. Per això, recomano segons la informació trobada i l’ experiència, utilitzar un 

camí o un altre segons l’ocasió: 

Rentar els plats a mà: amb aigua tíbia, i amb l’ajuda d’una palangana, per així, controlar 

l’aigua que es deixa caure, i si es frega amb sabons no gaire químics o artesans, l’aigua es pot 

reutilitzar per regar les plantes. 

Utilitzar el rentavaixelles: sempre i únicament que estigui totalment ple, amb opció de 

baix consum si n’hi ha i amb etiqueta eficient.  

2.2.1.5.3. GUARDAR L’AIGUA FREDA 

Tenim la costum de deixar caure l’aigua freda mentre esperem que surti la calenta, 

però perquè no la guardem? Quan ens rentem la cara, quan ens dutxem... Són fets diaris, i per 

tant és un malbaratament d’aigua important.  

EXPERIMENT SUBJECTIU:  

A casa meva, l’aigua calenta tarda a sortir uns 7 segons. I si obrim l’aixeta al màxim 

amb la intenció que surti més ràpid la calenta, els 7 segons equivalen a 200ml (0,2 l).  

Si som quatre persones a casa, i si cada una és dutxa i renta la cara cada dia, són  (4 x 

0,4 l) 1,6 l els que tirem i no utilitzem d’aigua.  

És cert que cada casa és diferent, en unes el termòstat tarda menys, en altres són 

menys membres a casa... Però, si a la meva casa ja es tiren uns 1,6 l aproximadament, perquè 

no mirem de donar una altre rendibilitat a l’aigua freda? Regar les plantes és una bona opció. 

2.2.1.5.4. DUTXAR-SE, NO BANYAR-SE 

És evident que un bany costa molta més aigua que una dutxa. Una persona gasta un 

50% menys d’aigua si es dutxa, sempre que aquesta es faci adequadament, és a dir: no 

allargar-la massa (el necessari per gaudir d’una bona higiene), i després d'una primer 

esbandida, tancar l'aixeta, sobretot, ensabonar-se i tornar-la a obrir per aclarir-nos.  

2.2.1.5.5. ELS AIREJADORS PER AIXETES 

Aquest airejadors permeten reduir el cabal que surt per l'aixeta. Reduiràs fins a un 50% 

la quantitat d’aigua que gastes a l’obrir una aixeta, i només tardaràs una mica més en omplir 

una galleda d’aigua. Es poden posar tant a les dutxes com a les aixetes, el seu preu ronda els 

5€ per aixeta i si el teu propòsit és reduir la utilització d’aigua i estalviar, són fonamentals. 
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2.2.1.5.6. LA CISTERNA DE DESCÀRREGA VARIABLE 

Cada cop que utilitzem el vàter, tirem uns 9 litres d’aigua, aproximadament. Però, si el 

nostre té una cisterna que controli la quantitat d’aigua necessària, amb dues descàrregues: 

curta i llarga, gastarem molt menys. També, hem de tenir present que el vàter és només per a 

les nostres necessitats, no pas una paperera.  

2.2.1.5.7. EL DIPÒSIT PLUVIAL 

És un contenidor per emmagatzemar l’aigua de la pluja, i aquesta ser utilitzada per 

regar, per les cisternes dels lavabos o fins i tot, per a l’aigua de  la dutxa. Cal espai, i els seu 

preu no és barat, però si que és totalment compensable.  

Depenen de la seva cavitat, que es podrà escollir segons la 

meteorologia del teu territori, el seu preu variarà. Per exemple: si 

plou molt com a Galícia, l’ideal seria escollir un de gran, però com a 

Catalunya no és així, ens podem permetre un de més petit. 

He trobat una empresa que fabrica dipòsits pluvials 

ecològics, es diu: Jardinitis (www.jardinitis.com), i un exemple és 

aquest dipòsit de 80 x 85 a 92,46€. 

2.2.1.5.8. ELS DIÒSITS D’AIGÜES GRISES 

Les aigües grises són les que s'obtenen de la cuina, de la rentadora, del rentavaixella o 

de la dutxa. Aquestes es poden conduir a un petit dipòsit que, posteriorment, alimenta la 

cisterna del vàter. Requereix una complexa instal·lació, actualment les noves llars ja disposen, 

així que recomano els dipòsits fluvials per aquelles que sobretot, no tenen el d’aigües grises. 

 

2.3. ALIMENTACIÓ: 

L’alimentació, incloent 

l’aigua, és la necessitat que ens 

ajuda a créixer i que ens permet 

continuar amb vida i no morir-

nos de fam. Però les preguntes 

d’aquest apartat són: Què i d’on hem de menjar? Quin preu estem disposats a pagar? 

L’alimentació és una part fonamental per fer del nostre dia a dia, una vida ecològica, perquè 

fem de 3 a 5 àpats diaris, és necessària, i perquè molts pagesos viuen d’això, però 

malauradament s’utilitzen sistemes que exploten a treballadors i al medi ambient...  
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Per això, dono un conjunt d’opcions per obtenir aquells aliments que són ecològics i de 

temporada (veure pàgina 40), aquestes és poden combinar o bé, escollir algunes. Però la 

finalitat és saber i tenir present en tot moment la proximitat de l’aliment, on ha estat produït o 

conreat, quina empresa o persona l’ha fet o distribuït, i què si el preu puja respecte els aliments 

d’una gran superfície és perquè estem pagant el preu real del producte i el treball del pagès, i 

sens dubte, és una alimentació de qualitat. 

L’ entrevista que vaig fer al Jaume Grau (veure pàgina 44) va ser la recerca que em va 

fer obrir els ulls sobre aquest tema, descobrir la realitat que no ens permetem veure al 

consumir i fer créixer als grans supermercats, us adjunto aquí, la resposta que em va donar al 

preguntar-li perquè els productes ecològics són mes cars, i es que ens ho explica i resumeix 

perfectament: 

“Quan em fan aquesta pregunta, contesto amb un altre girant-la. És a dir, la que m’has 

dit tu o em pregunten molt a sovint: “Perquè son tan cars els productes ecològics?”, la canvio 

per: “Perquè son tan barats els altres?” I la responc: Perquè es basen en un sistema que 

explota a les persones i al medi ambient. És injust que sigui tan baixa la valoració dels pagesos 

i pescadors del nostre voltant, és un treball com qualsevol altre i s’ha de pagar com a tal. La 

gent ha de reflexionar i pensar on decideix destinar els seus estalvis, molts prefereixen lliurar la 

major part dels seus diners a peces de roba, capricis... quan en realitat el que et dona vida i el 

teu cos demana: són els aliments i la seva qualitat. Al final, són tot prioritats.” 

A partir d’aquesta entrevista, vaig començar a recercar, deduir i verificar les propostes 

adequades per fer una alimentació sostenible, responsable i ecològica: 

2.3.1. HORT PROPI 

L’hort és l’opció ideal per verificar al 100% que els aliments ingerits són sostenibles i 

aprofitar una part de la nostra parcel·la o fins i tot, terrassa, per plantar arbres fruiters o 

hortalisses per un autoconsum realment ecològic.  

Aprendre’m, ens aproparem a la natura i aprofitant l’aigua (com hem vist anteriorment) 

amb un cost molt baix, només ens portarà una part del nostre temps, però no és malgastar, és 

invertir. Si disposes d’espai per a tenir un hort, endavant, i t’adonaràs dels beneficis que obtens 

tant econòmicament com personalment, és maco explicar-ho però es gaudeix realment vivint-

ho.  

2.3.2. MERCATS MUNICIPALS I MARQUES CATALANES 

Una segona opció i que tenim a un fàcil abast, són els mercats municipals, on les 

petites botigues de pobles i ciutats venen articles de primera necessitat, generalment 

alimentaris. 
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 No tots els pobles en tenen, però els pobles veïns segur. Hi ha una pàgina web que 

dius quins mercats hi ha a cada comunitat autònoma i províncies: www.mercatmunicipal.es.   

Els aliments que es venen al mercat, com la carn, peix, embotits, verdures, fruites... són 

de collites i conreus propers al municipi, i així afavorim l’estabilitat dels petits comerços que van 

tancant per la forta oferta de productes per part dels supermercats a baix cost.  La seva qualitat 

sobrepassa a la d’aquells productes tant barats que han passat per processos químics i no 

sostenibles amb la terra. 

També, es pot optar per comprar productes del nostre territori per així assegurar-nos 

que el recorregut ha emet menys partícules contaminants. Algunes marques locals (que també 

gaudeixen de responsabilitat social corporativa), són: l’Aigua del Montseny, Vichy Català, Llet 

nostra, La Fageda... 

2.3.3. COOPERATIVES AGRÍCOLES I DE CONSUM 

Els grups de consum i les cooperatives agrícoles demostren que és possible dur a 

terme un altre model de consum tenint en compte criteris socials i mediambiental, un consum 

alternatiu, ecològic, solidari amb el món rural, relocalitzant l’alimentació, i establint unes 

relacions directes entre els consumidors i productors a partir d’uns trajectes curts de distribució. 

Les cooperatives agrícoles són aquelles societats que es constitueixen entre 

productors, venedors o consumidors, per la utilitat comuna dels socis, conreant i distribuint 

productes dels municipis o propers al nostre. Però, moltes d’elles també aprofiten per vendre 

els productes que aconsegueixen i així no estar en números rojos i treure’n profit, per als socis 

principalment.  

Hi ha algunes, que a més de ser cooperatives agrícoles, també són ecològiques, com 

la botiga agroecològica que vaig poder visitar (veure pàgina 56), on la presidenta de la 

Cooperativa El Brot, de Reus, em va rebre i explicar quina era la seva finalitat com a 

cooperativa: consumir organitzats democràticament, productes sans i naturals de forma crítica, 

responsable i solidària, alhora que ajuden a mantenir una relació harmònica amb el seu entorn, 

incloent-hi les persones que formem part d’aquest cicle de producció-consum, tot participant 

activament d’un moviment social transformador i solidari. A més, garanteixen l’origen i la 

qualitat dels productes i queviures que subministren, ja que trien i supervisen des de la seva 

proximitat com es produeixen i comercialitzen aquests aliments, alhora que coneixem també 

qui són els que els elaboren i com ho fan. 

Les cooperatives de Catalunya es poden trobar a la pàgina: 

http://www.cooperativescatalunya.coop/, on trobarem també, sis federacions que agrupen les 

classes de cooperatives següents: agràries (http://www.fcac.coop), consum, ensenyament, 

habitatges, serveis i treball. 

http://www.mercatmunicipal.es/
http://www.cooperativescatalunya.coop/
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2.3.4. BOTIGUES ECOLÒGIQUES 

Les botigues ecològiques tenen la mateixa funció que qualsevol altre botiga: 

comercialitzar productes en un local que han estat distribuïts fins al lloc de venda. I les que a 

més són ecològiques és perquè els productes que distribueixen: fruita, verdures, cereals, 

productes làctics, carn, galetes i dolços, detergents i productes higiènics, tenen la etiqueta 

ecològica, alguna o totes aquestes: 

L’ Etiqueta Ecològica Europea: creada per la Unió Europea al 

1992, per promoure la comercialització de productes i serveis que 

siguin més respectuosos amb el medi 

ambient. 

El segell del Consell Català de la 

Producció Agrària Ecològica: els productes 

catalans ecològics que gaudeixen de denominació d’origen, comarcal o 

de qualitat. 

Les botigues ecològiques van augmentant i les de Catalunya es poden trobar algunes 

en la pàgina web: http://www.ecologia.cat/Alimentaci%C3%B3/Botigues. 

Vaig fer una visita a una botiga ecològica que es diu: Biowok, situada al carrer Astúries, 

Gràcia (Barcelona), un carrer amb gelateries, botigues i perruqueries ecològiques... En 

aquesta, a part de gaudir d’un bon espai i amplitud, també oferia plats casolans per emportar i 

servei de bar-restaurant, i hi havia una planta a dalt en construcció, per fer d’ella una futura 

tenda de roba. En els productes, em vaig fixar que venien hortalisses i llegums a doll, però 

molts altres, a part de tenir l’etiqueta ecològica, eren transportats de molt lluny, per tant el 

transport per portar-lo fins a Barcelona han de ser grans camions que emeten molt diòxid de 

carboni, i a més, molts d’ells estaven en envasos de plàstic voluminosos. Per això, considero 

l’opció de les botigues ecològiques com a l’última. 

2.4. PRODUCTES D’HIGIENE I NETEJA ECOLÒGICS 

Els productes per la higiene, com ara el sabó, xampú, esponges, raspalls de dents, 

pasta de dents, cremes...són dels més de difícils per verificar el seu impacte mediambiental, 

però és possible trobar algunes marques o, en alguns casos, fabricar-ho nosaltres mateixos. 

S’ha de dir que moltes botigues ecològiques també tenen productes tant d’higiene com 

neteja amb l’etiqueta Ecolabel, però la majoria dels pobles o petites ciutats no gaudeixen de 

cap tenda ecològica, i aquests són majoritàriament portats de l’estranger. Així, que em centraré 

més amb algunes de les marques que podem trobar a petites botigues o supermercats i donen 

una opció sostenible amb el medi ambient, són ecològiques perquè els seus productes 

contenen menys combustibles químics i redueixen els envasos. 
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2.4.1. FROGGY 

Aquesta marca (que inclou l’Ecolabel) fabrica sabó per a 

la higiene, i la resta de productes són per la neteja: detergent per 

a la roba, per vitroceràmiques i inducció, anticalç, desengreixant, 

sabó per rentar els plats, pastilles pel rentavaixelles, líquids 

multiusos, netejavidres i varetes aromàtiques. 

Es tracta de la marca que ofereix la gamma de productes 

més avançada en l'àmbit del respecte al medi ambient. 

2.4.2. SANEX ZERO % 

Sanex és una marca que s’ha afegit a l’ecologisme recentment, ha tret unes gama de 

sabons anomenada “Sanex Zero %” perquè té 0% Parabens, 0% Phenoxyethanol, 0% 

colorants i 0% Phthalatos. També compleix amb els requisits 

que els permet gaudir de l’Ecolabel: tenir un mínim impacte en 

l'ecosistema aquàtic, complir estrictament els requisits de 

biodegradabilitat i reduir els residus dels envasos. 

La seva gama, són: sabons líquids per pell normal, seca 

i per a mans. I un innovador Ecopack que la seva dimensió 

equival a dues ampolles de gel de Sannex, estalviem un envàs. 

2.4.3. BOSQUE VERDE 

La línia Eco Bosc Verd es troba formada per cubs, 

gibrells, escorredors, recollidors, escombres, mànecs i pales 

de mà. La línia de productes Eco s'han realitzat amb plàstic 

reciclat. Per tant, no s'han generat agents contaminants en la 

seva producció. 

2.4.4. ELS DESODORANTS 

Molts desodorants en aerosols desprenen compostos orgànics volàtils (COV) que són  

contaminants i perjudiquen a l’atmosfera. A dia d’ara, s'ha optimitzat l'ús dels COV en 

productes de consum diaris, però no s’ha eliminat del tot. És per això, que hauríem de substituir 

l’ús del desodorant en esprai per uns altres naturals i que no siguin aerosols. 
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2.4.5. EL DENTÍFRIC 

L’acció de rentar-nos les dents la fem uns dos o tres cops diaris amb l’ajuda de la pasta 

de dents, el dentífric i l’aigua per esbandir-nos.  

La pasta de dents està feta amb molts elements químics quan podria ser amb 

productes naturals, l’empresa Geoterm fabrica pasta dentífrica totalment ecològica, com també 

altres productes de cosmètica. I l’anomenada marca Urtekram en fa amb Aloe Vera, Te, 

Eucalipto... 

Va sortir fa uns anys, el dentífric elèctric, el qual el connectes a la corrent o amb piles, li 

poses la pasta i te l’apropes a les dents. A part de ser més cars, també gasten energia. La 

neteja bucal es fonamental per a la salut i els dentífrics són necessaris però millor escollir per 

un que no sigui elèctric, i a més, la peça del raspall sigui intercanviable, com els que fabrica 

l’empresa MONTE BIANCO. 

2.5. ELS MOBLES 

Els mobles són peces necessàries per l’ús i la decoració a les llars d’una duració de 

llarg termini. S’ha d’intentar, principalment allargar al màxim la seva vida útil i reutilitzar-los al 

transformar-los en altres productes, situant-los ens zones diferents de la casa, venent-los o 

donant-los però mai llençar-los a la brossa. L’immobiliari de casa, de les oficines... està fet 

generalment de fusta. Aquesta per       considerar-se ecològica ha de tenir el certificat FSC 

(Forest StewardshipCouncil) encarregat de promoure el maneig ambientalment apropiat, 

socialment benèfic i econòmicament viable dels boscos del món. 

Les empreses més conegudes que gaudeixen del FSC a Espanya, són: Leroy Merlín, 

Fundació dúctil benito, Copade... 

3. MATERIAL D’OFICINA O ESCOLAR 

Tant a empreses, llocs d’aprenentatge, a casa... necessitem i utilitzem paper i altres 

estris per escriure, prendre nota, classificar, ordenar factures o fer operacions. És veritat que 

amb l’ús de les noves tecnologies i la seva modernització, s’ha anat reduint. Però, es segueix 

utilitzant en gran quantitat.  

3.1. PAPER FSC 

Els folis de paper que posseeixen el certificat FSC, i per tant procedeix de bosques 

gestionats de manera sostenible (bé al tallar-los es planta un de nou, o bé s’usen arbres que ja 

han caigut o estan molt vells), són els que hem d’utilitzar si volem ser ecològics en aquest 

aspecte, el seu preu no varia al d’altres marques. I les conseqüències d’utilitzar paper reciclat o 

de fibra verge, les podem veure en aquesta taula per cada 10 folis: 
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 PAPER RECICLAT        PAPER NO RECICLAT 

PAPER USAT 2,79 kg --- 

FUSTA --- 7,47 kg 

ENERGÍA CONSUMIDA 10,47 kWh 26,75 kWh 

AIGUA CONSUMIDA 51,14 l 130,23 l 

EMISIÓ DE CO² 2,21 kgCO² 2,64 kgCO² 

2.2.1 NAVIGATOR 

Navigator, és una empresa que ofereix dos tipus de folis dins la gama mediambiental 

que gaudeixen de FSC i Ecolabel:  

Hybrid: Una barreja especial del 30% de fibres reciclades d'alta 

qualitat amb fibres noves, que ofereix un rendiment i uns resultats 

d'impressió superiors. Més del 80% de l'energia utilitzada per produir 

NavigatorHybrid prové de recursos renovables 

 

 

Eco-logical: Utilitza menys recursos naturals al mateix temps que garanteix 

un rendiment de primera qualitat. Els folis venen d’una finca Portuguesa on 

els arbres son gestionats d’una manera sostenible es planten 8 milions 

d’arbres de diverses espècies anualment. 

 

 

3.2. ABACUS 

La cooperativa Abacus comercialitza, fabrica i distribueix un conjunt d’estris per a la 

oficina i l’escola respectuosos amb el medi ambient: blocs de paper reciclat, llibretes i 

notebooks reciclades, marcadors, bolígrafs, portamines, cintes correctores, planxes de pasta 

de paper reciclat, tisores reciclades, arxivadors, sobres, caixes, carpetes, separadors, i fins i tot, 

plats biodegradables.  

Té una gran varietat d’ecoproductes que es poden comprar tant a la pàgina web com a 

les 15 botigues que hi ha per Catalunya. 
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4. LA ROBA 

La roba que majoritàriament comprem és la d’aquelles grans marques que ofereixen les 

peces a preu relativament baixos.  

Però mirem l’etiqueta per saber on està fet? Com es possible que INDITEX tingui la seu 

i hagi nascut a Galícia, però miris l’etiquetatge d’un abric i posi què està fet a la Xina?  

Les grans multinacionals es deslocalitzen a països on la mà d’obra és molt barata, i per 

molt que s’hagi de transportar d’un lloc a un altre, els hi surt totalment compensable. Som 

conscients d’això, però fem alguna cosa al respecte? Jo dono alternatives per a que 

individualment fem un consum conscient de roba però si el món no canvia, si no es fa res a 

nivell global, seguirà havent-hi treballadors tèxtils amb salaris molt allunyats de ser dignes. 

Hem de ser persones i no hem de permetre que d’altres no es puguin ni manifestar. 

4.1.     REFLEXIONAR I REDUIR EL CONSUM  

El món capitalista en el que vivim, ens impulsa a aconseguir diners per poder gastar-

los. Que ens costa posar-nos en contra i reflexionar abans de decidir lliurar els nostres diners a 

la caixera a canvi d’una peça de roba? S’entén que la roba és una necessitat, però la acabem 

convertint en abundància. 

Es tant fàcil com, primerament, decidir a quina botiga i marques comprarem, estudiar-

les i pensar quina és la més adequada i de quina responsabilitat social corporativa es 

caracteritza. 

I segon, respecte la peça que anem a comprar: posar-nos a pensar si realment la 

necessitem, si no tenim d’altres que es poden arreglar o que la reemplacin, quan ens durarà o 

la farem servir, quin és el manteniment que necessita, i si és la millor opció entre d’altres. 

4.2. CONSUM LOCAL 

S’ha de donar preferència al consum dels nostres pobles o barris, per així garantir que 

segueixin en el mercat perquè les multinacionals els fan fora.  Som els consumidors els que 

decidim on comprem i a aquí volem beneficiar. 

A més, gaudirem del tu a tu que hi ha a les botigues petites de tota la vida, ens 

facilitaran l’elecció de productes i fins i tot, podem arribar a acordar un preu, cosa impossible 

als productes que venen amb el preu posat a la fàbrica.  

4.3.      RECICLAR I REUTILITZAR 

Molts cops, la roba nostra que ja decidim no posar-nos, tant si ens va petita o si està 

descosida, pot ser utilitzada per altres persones, arreglades o transformades en una altra peça 

de roba.  
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Per què no abans de llançar roba, mirem quina altra sortida li podem donar? Hi ha 

molta gent que no es pot permetre comprar roba i moltes peces son llançades cada any, es per 

això que ho hem de fer. Som els únics que podem allargar la vida útil a la roba i als objectes. 

4.3.1. MERCATS I XARXES DE SEGONA MÀ 

En mercats i xarxes de segona mà tens l’ opció de comprar i vendre roba que ja ha 

estat utilitzada però el seu manteniment i neteja fa que pugi ser reutilitzada. Els ajuntaments 

organitzen mercats de segona mà al poble i les ciutats perquè entre tots donem un altre ús als 

productes utilitzats per primer cop.   

També, existeixen xarxes d’intercanvi i associacions  que fomenten una economia 

respectuosa amb el medi ambient, intercanviant o comprant productes de segona mà. Ho és 

per exemple la Xarxa Eco de Tarragona: http://blog.xarxaeco.org/, aquesta rebutja la moneda 

actual, l’euro, utilitzant ecos, una moneda alternativa, i cada persona de la xarxa penja els 

productes que produeix o que vol vendre o intercanviar.  

 

1r Mercatd’Intercanvi a l’INSCamí de Mar, ambl’ajuda de la Xarxa Eco, Maig 2013 

 

Hi ha dues pàgines web que informen dels propers mercats d’intercanvi i de les xarxes 

d’intercanvi d’arreu de Catalunya: http://mercats-intercanvi.blogspot.com.es/ i 

http://intercanvis.net/Xarxes. 

4.4.  Empreses de roba amb cotó ecològic 

He trobat dues empreses que comercialitzen i distribueixen roba 100% ecològica arreu 

d’Espanya. Una es de sabates (http://www.kameleonik.com/)  i l’altre de roba en general 

(http://www.mandacaru.eu/esp/). 

 

http://blog.xarxaeco.org/
http://mercats-intercanvi.blogspot.com.es/
http://intercanvis.net/Xarxes
http://www.kameleonik.com/
http://www.mandacaru.eu/esp/
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5.    MOBILITAT 

La mobilitat és essencial i present per fer vida fora de casa, però el problema que 

plantejo no és el fet de moure’s d’un lloc a una altre sinó la manera com ho fem. I el que mou a 

la majoria de les persones és la comoditat, facilitat i rapidesa per arribar al destí plantejat, per 

això l’ existència de diferents transports que utilitzem avui dia, i els seu creixent ús. Però a part 

de gastar gasolina i altres combustibles, sabem quant Diòxid de Carboni estem emetent en tot 

moment? I que aquest element produeix un augment de la temperatura de la Terra? No, i els 

mitjans de comunicació, la publicitat i les empreses ens ho volen ocultar per vendre més i més 

vehicles, quan el transport suposa un 40% del total d'emissions de carboni emeses a 

l'atmosfera. He elaborat una taula entre les diferents proporcions de kg de CO² que produeixen 

els transports que utilitzem habitualment al fer un desplaçament de 15km, de menys a més 

contaminants. 

VEHICLE CO² 

TREN / METRO / TRANVIA 0,4 

AUTOBÚS 0,9 

MOTO 1,8 

COTXE  2,9 

TOT TERRENY  3,3 

 AVIÓ  6,8 

 

Desprès d’aquesta taula, les opcions que proposo per reduir la contaminació per part 

del CO² emets pels transports, són les següents:  

5.1. A PEU O AMB BICICLECTA 

És evident que la opció més adequada i convenient sigui aquella que no contamini 

gens: anar a peu o en bicicleta. És la ideal per ser del tot ecològic, mantenir la salut i estalviar. 

Però és cert, que els ciutadans no estan conscienciats i preparats per això, bé per la 

distància que han de recórrer, pel temps del que disposin o vulguin destinar, per l’estat físic, per 

les condicions meteorològiques... o perquè és més còmode i ràpid anar on sigui amb vehicle 

propi. Però sinó és així, ves a peu o en bicicleta: el teu cos, l’atmosfera i la teva economia t’ho 

agrairà. 
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5.2. TRANSPORT PÚBLIC 

Com a segona opció, considero els transports públics, aquests són els menys 

contaminants en relació a les persones que els utilitzem, i a Catalunya i la resta del país, 

gaudim d’un gran nombre de infraestructures adequades pel seu ús. Encara que aquestes 

serien millor si és baixes el preu dels bitllets, si hi hagués unes millors combinacions, si 

augmentessin els horaris...    

Així que si no pots anar a peu o en bicicleta perquè plou o fa fred, has d’anar lluny... 

agafa el tren, el metro o el bus. 

5.3. APLICAR MESURES A LES MOTOS I ALS COTXES PARTICULARS 

En cas de que no es pugui utilitzar el transport públic ni anar a peu o amb bici, i s’ha 

d’agafar el vehicle privat, que sigui seguint un conjunt de mesures aplicables als cotxes, els tot 

terrenys i les motos perquè el seu impacte mediambiental sigui menor. 

5.3.1. COMPARTIR-LO 

Si decideixes utilitzar el cotxe, que sigui ocupant el màxim número de places, millor que 

hi hagi un cotxe fent el trajecte amb quatre acompanyants que no cinc cotxes amb una sola 

plaça ocupada. Reduirem els cotxes en circulació, per tant, les emissions de CO², a més, hi 

hauria menys tràfic, més places d’aparcament i els costos de la gasolina, autopistes o pàrquing 

seran compartits, reduïts per persona. 

5.3.2. CONDUCCIÓ 

Per a una conducció menys contaminant és important mantenir una velocitat constant i 

no accelerar bruscament ni frenar de cop. Si per exemple, es condueix a 90 Km/h constantment 

en lloc de a 110 Km/h es redueix la contaminació al 25%. 

5.3.3. UTILITZAR BIOCOMBUSTIBLES 

Alguns cotxes estan habilitats per ser funcionats mitjançant biocombustibles, com el 

biodièsel i l’etanol. A la nafta comú ben processada se li barreja un d’aquests biocombustibles 

per reduir els gasos hivernacle que es produeixen durant la refinació.  

Per tant, si el teu cotxe és compatible amb aquest combustible, deixa d’utilitzar la 

gasolina de sempre reemplaçant-lo per aquest que farà al teu vehicle menys contaminant per 

un preu mínimament elevat. 
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5.3.4. AUTOGAS 

L’Autogas és un carburant que no emet partícules contaminants i contribueix a reduir la 

contaminació. És per a vehicles que tenen dos dipòsits, un per a la gasolina i l’altre per a 

l’Autogas.  

Cada cop es fabriquen més cotxes amb aquestes característiques, però també hi ha la 

possibilitat de que adaptis el teu per ser compatible amb aquesta opció, la combinació dels dos 

dipòsits duplica l’autonomia del vehicle i el conductor aconsegueix un estalvi econòmic sobre el 

cost en carburant entre el 20% i el 40%.  

Fiat i Repsol s’han aliat, Fiat produeix cotxes amb els dos dipòsits i Respol 

comercialitza l’Autogas. Repsol té més de 200 punts a Espanya que disposen d’aquest 

carburant. 

5.4. OPTAR PER VEHICLES ECOLÒGICS 

Cada cop són més cotxes i motos híbrides i elèctriques les que surten al mercat, hi ha 

moltes marques que opten per innovar pel respecte al medi ambient.  

Ho són: Audi, BNW, Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Kia, Infiniti, Jaguar, Land-Rover, 

Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Volkswagen, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-

Royce, Saab, Seat, Smart, Suzuki, Toyota, Volvo... 

5.4.1. TOYOTA, GAMMA HÍBRIDA 

Toyota té la gama híbrida més amplia del mercat amb cinc models per escollir. L’Auris 

hybrid és el menys contaminant de tots, emet  84 g CO²/Km (a un preu de 19590€ però l’Estat 

dona ajudes per fomentar aquests models). Si a la taula comparativa veiem que un cotxe 

normal emetia als 15km 2,9kg de CO², aquest model emet 1,26kg de CO². Tots els models 

gaudeixen de les tres següents característiques denominades per l’empresa: potència, baix 

consum i baixes emissions, i mode elèctric.  

 

 

 

 

 

Exposició de la gama Híbrida de Toyota a la ecofira de San tCugat Ses Garrigues, Setembre 2013 
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5.5. AVIÓ, MAI DE NIT 

L’avió, com hem pogut comprovar a la taula comparativa entre la contaminació dels 

vehicles, és el més contaminant de tots, i per això s’ha d’evitar al màxim el seu ús.  

Però, si no hi ha altre opció que utilitzar-lo, que difícilment ho seria, s’ha d’optar per 

utilitzar-lo durant el dia, els avions de nit generen esteles de condensació i escalfen el nostre 

planeta 10 vegades més que durant el dia ja que tenen menys impacte refrigerant. 

6. COMUNICACIÓ 

Les persones tenim la necessitat d’estar comunicats i en contacte amb la societat, és 

fonamental per viure i per ser feliç, però és imprescindible tenir i seguir les últimes modes i 

avanços tecnològics? I és normal canviar de mòbil pel sol fet de voler un de més modern? La 

resposta a aquestes preguntes és que no, i es pot aconseguir reutilitzant els aparells o aplicant 

mesures al nostre telèfon mòbil.   

6.1. COMPARTIR, REPARAR I SEGONA MÀ 

Els mòbils, els ordinadors, les càmeres de fotos, les impressores, la televisió... són 

productes que estan a totes les cases i que la majoria dels membres en posseeix un 

individualment. A més, son cars, limitats i s’espatllen a sovint, bé per la obsolescència 

programada (que al cap de X temps o X còpies, deixen de funcionar perquè hagis de comprar-

te un de nou sense possible reparació), pel manteniment o per la seva capacitat. Per tant, 

proposo: 

Compartir aquests aparells, les càmeres de fotos i els ordinadors per exemple, és 

poden compartir i no cal que cada membre de la casa en tingui un. 

Reparar-los, molts cops decidim deixar d’utilitzar-los i llençar-los perquè no ens 

funciona, però podem portar-los a reparar i així reduïm els residus i ens pot sortir més 

econòmic que comprar-nos un de nou. 

Optar pels productes de segona mà, li donem un segon ús al producte i tant el venedor 

com el comprador surten beneficiats.   

6.2. APLICAR MESURES AL NOSTRE MÒBIL  

Els telèfons mòbils és l’aparell que més gent en disposa, cada cop els més petits en 

tenen més i més gent no pot viure sense el seu propi mòbil.  La caixa del producte  ens informa 

de la càmera, la memòria.. però no de la radioactivitat que emet.  
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Vaig assistir a una xerrada sobre la 

contaminació electromagnètica, i sincerament, 

crec que les mesures i informació que em va 

proporcionar és necessària conèixer-la. Es va 

centrar en donar-nos consells per utilitzar el mòbil 

i que no ens perjudiqui tant directament. Les 

mesures que deia Joan Carles Lòpez (Expert en 

Geobiologia i relacions de l’hàbitat), són: 

 Utilitzar l’auricular o l’altaveu: és dolentíssim estar minuts o hores amb el telèfon a la 

orella, va afegir: els tumors cerebrals, han augmentat un 200%, i tots tenen origen 

darrera l’orella, on l’antena del mòbil hi radia directament. 

 No parlar per telèfon ni utilitzar el internet en espais tancats; ni en ascensors, ni dins el 

cotxe ni en l’autobús ni en el pàrquing ni en els hospitals. La radioactivitat es concentra i 

no flueix. 

 Quan fem una trucada, hem d’apartar el mòbil fins que l’agafin: en els segons que 

intenta agafar senyal i buscar el receptor la radiació augmenta per complet. 

 No posar el telèfon a les butxaques, l’antena està en contacte amb la pell. El mateix 

passa amb els ordinadors quan els posem a sobre les cames. 

 Fer trucades curtes perquè la bateria i la radioactivitat siguin inferiors. 

 Triar telèfons amb menor índex de radiació i amb bateria més duradora. 

 Carregar la bateria del mòbil només quan sigui necessari i fins al màxim, i lluny de 

nosaltres.  

 Apagar els telèfons mentre dormim, gastarem menys bateria i no rebrem radiació. En 

cas de necessitar el telèfon encès perquè soni l’alarma, posar-ho en mode avió. 

 

7. BANQUES ÈTIQUES 

Una banca ètica és aquella entitat financera que no té l’objectiu d’obtenir el màxim 

benefici i l’especulació, sinó que els seus serveis es basen en principis alternatius, de 

cooperació i sostenibles, són responsables gestionant els diners dels seus clients, i en molts 

casos la seva estructura de govern és una cooperativa.  

A Catalunya, hi ha quatre: Oikocrèdit, Fiare, Coop57 i Triodos Bank. Cadascuna d’elles 

té les seves virtuts honorables per haver estat qualificada com a Banca Ètica, però ens 

centrarem en Triodos ja que és la única que destina els interessos també a empreses, 

agrupacions i entitats relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient. 

 

 

Conferència a l’Ecofira de Sant Cugat Ses Garrigues 
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7.1. TRIODOS BANK 

Triodos Bank és un banc europeu (opera a Espanya des del 2004). Desenvolupa un 

innovador model de negoci bancari basat en la transparència, que combina la rendibilitat 

financera amb la rendibilitat social i mediambiental. Els estalvis dels seus clients els hi 

permeten finançar iniciatives innovadores que, a més de ser rendibles, beneficien a les 

persones i el medi ambient. 

Algunes de les empreses sostenibles catalanes (59 actualment) a les que financen, 

són: Acciónatura, Alternativa Verda, Ecoaliment, Energies Potencials, Xarxa de Custòdia del 

Territori, Mas Bellpuig... 

 

8. TURISME RESPONSABLE 

Per fer turisme, les dues coses més imprescindibles per estar alguns dies en el destí 

escollit és saber com aniràs (el transport) i on dormiràs (l’allotjament).  

Però i per fer ecoturisme? 

Jordi Gascón, persona entrevistada i defensor pel turisme responsable                  

(veure pàgina 54) afirma que per fer turisme ecològic s’ha d’optar per distàncies curtes, pel que 

fa al transport, i espai rurals o propostes agroturístiques, pel que fa a l’allotjament. 

8.1. EL TRANSPORT 

De cara al transport, és aplicar tot el que hem dit anteriorment (en l’apartat 4 de la 

mobilitat). Perquè fem turisme, no hem de deixar de ser ecològics. 

S’ha de tenir en compte alhora d’elegir el vehicle: el CO² que emetrem segons quin 

escollim, el grup de persones que hi anirem, i la distància que recorrerem, quan més a prop 

sigui, menys contaminarem. Però, tindran preferència els trens i els autocars, ja que la seva 

contaminació és la més inferior. 

8.2. L’ALLOTJAMENT 

Des del meu punt de vista l’allotjament no és només el lloc on passar la nit, el preu i si 

t’inclou l’esmorzar o no, sinó també a qui vols destinar els teus diners. Si bé a una gran cadena 

hotelera que no té en compte el mediambient i exploten a milers de treballadors, o bé a petites 

cases rurals i hotels ecològics que són essencials per al manteniment dels ecosistemes rurals i 

la economia d’un país, i que el tracte és directe amb el personal i els amos de les cases. 
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8.2.1. TURISME RURAL 

S’entén per turisme rural aquell que està allunyat del nucli urbà i el servei als turistes 

sigui proporcionat pels propietaris de les cases rurals en les que ho ofereixen. Dintre dels 

establiments de turisme rural, es diferencia: 

8.2.1.1. CASA RURAL 

Una casa rural és un establiment que presta servei d'allotjament temporal en habitatges 

rurals, en règim d'habitacions o de cessió de l'habitatge sencer.  

Es classifiquen en els dos grups següents: cases de pagès (els amos obtenen rendes 

d'activitats agràries, ramaderes o forestals) i allotjaments rurals (no ho fan). 

8.2.1.2. AGROTURISME 

L’agroturisme és una activitat que proporciona el contacte directe amb les activitats agràries 

tradicionals, amb l'aprofitament d'un ambient rural i les manifestacions culturals i socials 

productives. 

Per exemple, la casa rural de Bellvís (Lleida) anomenada Ca La Princesa, a part de 

proporcionar allotjament dóna la possibilitat de fer agroturisme en una granja que té just al 

costat, es poden munyir les vaques o donar-les de menjar: 

         

8.2.2. HOTELS I CÀMPINGS ECOLÒGICS 

L’hotel ecològic és un establiment que respecta l’entorn on està ubicat, l’alimentació és 

ecològica i de temporada, l’energia que utilitzi ha de ser renovable, ha de tenir fàcil accés al 

transport públic però no amb turisme concorregut, amb bon aïllament i orientació per així evitar 

un gran consum d’energia.  

Aquests hotels, no tenen un etiquetatge que el certifiqui com ecològic, però si que 

poden tenir l’ISO (certificat de qualitat), l’EMAS (Reglamento Comunitario de Ecogestión y 

Ecoauditoría) o l’Ecolabel europeu. 

Ca la Princesa, Bellvís                              Vaques de la granja   
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9. ALTRES SERVEIS I PRODUCTES ECOLÒGICS 

9.1. PERRUQUERIA I COSMÈTICA 

ECOLÒGICA 

Les perruqueries i botigues de cosmètica 

ecològica donen la possibilitat de cuidar-nos i tenyir-

nos amb productes d'origen 100% vegetal (excepte 

la cera natural d'abella), en la seva gran majoria de 

cultiu orgànic, respectant el medi ambient i les 

condicions laborals dels agricultors, sense admetre 

tests en animals. Els principis actius es basen en 

l'enorme potencial de les plantes i l'objectiu és 

activar les funcions naturals de la pell. 

 

9.2. BICICLETES ELÈCTRIQUES 

Les bicicletes elèctriques són una bona opció si no es té el carnet de motocicleta i si 

volem combinar el nostre pedaleig amb deixar-nos endur per la força de l’electricitat.  

La empresa In bicycle, we trust (http://www.inbicyclewetrust.com/inicio) fabrica de tot 

tipus (elèctriques, plegables, híbrides...) per que tinguem comoditat i possibilitat de respectar el 

medi ambient fomentant el seu ús.  

9.3. PISCINA ECOLÒGICA 

Aquest tipus de piscines combinen el respecte cap al medi ambient amb l'estalvi 

energètic i econòmic, ja que el tractament de l'aigua es fa a través de plantes i no de productes 

químics. 

L’empresa Piscinas Ecològicas (http://www.piscinasecologicas.com/) fa tot tipus de 

piscines, estancs, cascades, llacs i jardins naturals. 

Camping Ecològic dels Vinyols del Camp Hotel l’Algadir del Delta (amb l’Ecolabel) 

Tresors de Tanit, Barcelona, Plaça del Diamant 

http://www.inbicyclewetrust.com/inicio
http://www.piscinasecologicas.com/
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9.4. PAM A PAM 

Pam a pam és una pàgina web (http://www.pamapam.org/) on inclou un mapa amb totes les 

botigues responsables de roba, aliments i les banques ètiques que hi ha Barcelona. Si ha sorgit 

a la capital és possible que vagin fent d’altres ciutats i comarques. 

 

10.   AJUT PER A L’EXPOSICIÓ 

De cara a l’exposició del treball, no faré un resum de la recerca troba en cadascun dels 

apartats (el transport, la roba, l’alimentació...) sinó que faré l’exposició d’un dia ecològic amb 

els beneficis que comporta fer una acció i no una altre.  

El títol del treball és: Com fer del nostre dia a dia, una vida ecològica? Així que crec que 

és millor exposar un dia ecològic, i demostrar que és pot fer sense un gran cost, ni 

econòmicament ni temporalment. Més cost suposa no fer-ho així per al medi ambient. 

Per tant, ho faré a través d’un vídeo que he realitzat on es veuran un seguit d’accions 

que he anomena’t en el treball des de que em llevo fins que me’n vaig a dormir pròpies d’un dia 

ecològic, aquest és l’enllaç: 

 

11.   CONCLUSIÓ 

Per concloure aquesta recerca, em centraré en respondre les tres preguntes que hi ha 

a la primera pàgina, seguit de la portada.  

La primera d’elles, sóc capaç de controlar el meu consum? Sí, ho puc fer.                               

Per establir qualsevol mesura de les anomenades durant el treball, primer ens hem de 

conscienciar, hem de saber que és el que volem i perquè decidim canviar els nostres hàbits. I 

sincerament, tenim motius per canviar-los.  

La segona, i de decidir on destino els meus diners? També.                                                

Penso que si tan esforç i importància té aconseguir els diners, la mateixa ha de tenir distribuir-

los perquè alhora de consumir estem pagant altres salaris i la conservació del medi ambient. 

Així que hem de decidir a quines empreses i persones els afavorim per evitar explotacions de 

treballadors i del medi. Hem de ser nosaltres els que ens movem, recerquem i verifiquem, no 

deixar-nos emportar per anuncis, marques i preus. 

I la tercera, podré ser ecològica, responsable i ètica en tots els sectors de consum?     

És difícil i m’ha costat trobar aquesta resposta, però si. Falta molta informació al mitjans de 
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comunicació, però és possible. Jo he pogut donar propostes en tots els sectors, que n’hi han 

més? Segur, però jo tenia un límit de pàgines i 6 mesos  per fer la recerca, tant debò pogués 

seguir investigant i ampliar-lo al màxim, però aquest treball també tracta de saber seleccionar la 

informació més adient. 

El que em resulta greu és la dificultat que he tingut en trobar tota la informació, no és 

normal que ni a internet ni a llibres no hi sigui compactament ni la meitat de la recerca que jo he 

redactat. La meva la he feta i contestada però una altre bona recerca seria perquè els mitjans 

de comunicació no ens informen de les mesures que hi ha per no perjudicar al medi ambient i 

perquè el Govern no accepta cap mesura d’aquesta. 

A nivell personal he gaudit molt amb aquest treball i en cadascuna de les entrevistes i 

visites, no pensava pas que hem donaria per a tant, vaig posar-me a recercar sense saber del 

tot que buscava però com vaig dir al començament, m’interessa aquest tema i em motiva de 

debò, i he aconseguit la finalitat de la meva recerca: un munt de propostes que ja porto sis 

mesos aplicant-les per fer del meu dia a dia, una vida ecològica. 

 

12. AGRAÏMENTS 

Vull donar les gràcies, principalment, a les tutores que he tingut en el treball, tant a la 

Glòria com a l’Anna, les dues m’han guiat, ajudat, aconsellat i aportat idees en tot moment. I 
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informació. I el tracte que han tingut tots i totes amb mi, ha estat per aplaudir-los.   

Sense dubte, a la família, per fer-me de xofer o acompanyar-me a les entrevistes, a 

l’ecofira i fins i tot, per només anar a comprar i comparar paper reciclat.  

I a l’institut per permetre’m fer aquesta recerca, sé que tard o d’hora hagués buscat 

temps per fer-la perquè he omplert un buit que tenia al no saber que fer per canviar el meu 

model de consum i vida. 
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14.  ANNEXOS  

14.1. GUIA PRÀCTICA DEL RECICLATGE 

He elaborat la següent taula per facilitar-nos el reciclatge, on apareixen tots els residus 

que  generem ordenats alfabèticament i segons el contenidor que li pertoca. Falten però, els 

medicaments, que van a les farmàcies. 

MARRÓ GROC BLAU 

Cera d'abelles (natural) 
Ampolles de plàstic d'aigua i  
de llet Bosses de paper/cartró 

Closques d'ou 
Bosses de cereals (interior 
plàstic) Bosses del pa (de paper) 

Escuradents Bosses de gelat Capses de cartró 

Filtres de cafetera Bosses d'aperitius Cartolines 

Flors i plantes Bosses de plàstic Diaris 

Fruita confitada Canyetes de beure Envasos de paper i cartró 

Gespa, si es poca Càpsules de cafè 
Etiquetes de paper o 
cartró 

Infusions en bossa Desodorants de bola Iogurts (envàs de paper) 

Llumins Envasos buits nets Llibres 
Marro del cafè  
Menjar Film Llibretes 

Pals de Gelat Flascons de colònia (de plàstic) Mocadors de paper nets 

Paper de cuina Garrafes 
Folis, cartolines, 
propaganda… 

Paper de magdalenes 
Gots, plats i coberts (de 
plàstic) Paper de cuina net 

Pinyols d'olives, cireres i restes de 
fruita 

Iogurts (envàs de plàstic i 
tapa) Revistes 

Serradures Llapis de llavis Sobres de paper 

Suro Llaunes   

Taps de suro    

  Paper d'alumini   

  Paper transparent o film   

  Porexpan   

  Safates d'alumini   

  Safates porexpan   

  Sobres de cromos   

  Sobres de missatgeria   

  Taps d'envasos   

  Tapes d'alumini   

  Tapes de plàstic   

  Tubs de pasta de dents   

  Xapes de beguda   
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VERD REBUIG   

Ampolles i pots de vidre Adhesius de paper 
Gomes (d'esborrar i 
elàstiques) 

Flascons de colònia (de 
vidre) Adhesius de plàstic Grapes i clips 

Iogurt (envàs de vidre) Agulles de cosir Imants 

  Agulles hipodèrmiques Joguines petites 

  Bastonets per les orelles Llaços de regal 

  Biberons 
Llapis, mines i encenalls de 
llapis 

  Bijuteria Llimes d'ungles 

  Bolígrafs Maquinetes d’afaitar 

  Bolquers Pals de caramel 

  Bosses de xarxa Paper de cuina 

  Bosses del pa (de plàstic i paper) Paper de depilar 

  Cabassos Paper encerat 

  Cabells Paper metal·litzat 

  Caramels Paper plastificat 

  Carbó vegetal Pals de fregar 

  Cendres Pintes 

  Cera d'espelma Pinzells 

  Cera depilatòria Pols 

  Cigarretes Preservatius 

  Cinta adhesiva Raspalls de dents 

  
Closques de fruites seques o 
marisc Retoladors 

  Compreses Salvaslips 

  Cotó fluix Sobres amb finestra 

  Draps bruts Sobres protectors 

  Dents Tampons higiènics 

  Draps bruts Targetes de plàstic 

  Esparadrap Ulleres 

  Etiquetes adhesives Ungles 

  Etiquetes de tela i plastificades Vetes i fils 

  Excrements d'animals Xeringues 

  Fil dental Xiclets 

  Fotografies Xinxetes 

  Fregalls Xumets 
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DEIXALLERIA   PODA i SERVEIS DE RECOLLIDA 

Aerosols o esprais Impressores Gespa, si es molta 

Bateries de cotes Joguines grans Mobles 

Bombetes de baix consum Metalls   

Bombetes incandescents Miralls   

Calculadores Monitors ordinador   

Carregadors MP3/MP5   

Cartutxos de tinta Olis    

Cassoles Ordinadors   

CD's Paelles   

Cintes de casset Piles acumulables   

Cintes de vídeo Pneumàtics   

Claus Pots de pintura i dissolvents   

Diapositives Ratolins d'ordinador   

Discos de vinil Runa en petites proporcions   

Disquets, DVD Suro   

Dissolvents Telèfons   

Eines Teclats   

Electrodomèstics Termòmetres   

Esprais Tòners   

Ferralla Transformadors   

Fluorescents Vidre de finestres i portes   

Fusta Vidre que no són envasos   
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14.2. CALENDARI DE FRUITA I VERDURA DE TEMPORADA 

Afegeixo un calendari, fet per la revista Opcions, d’aliments frescos (fruita i 

verdura) de temporada. 
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14.3. ENTREVISTES 

De Juny a Octubre vaig fer sis entrevistes. Cadascuna d’elles per un motiu diferent però 

amb un objectiu comú: recercar, trobar informació més enllà de l’ordinador i posar-me a la pell 

de persones que viuen l’ecologisme, perquè aquest moviment és molt més que un conjunt de 

mesures, sinó de pensament i actuació. Fixeu-s’hi que a tots i totes els hi faig una última 

pregunta, que porta el nom del títol del treball, com porta l’ecologisme al seu dia a dia?  

 

14.3.1. ENTREVISTA A HORTÈNSIA GRAU 

Hortènsia Grau, nascuda a Barcelona l’any 1960 viu a 

Cambrils.  És llicenciada en pedagogia per la Universitat de 

València, en antropologia social i cultural per la Universitat 

Rovira i Virgili, i mestra en educació especial per la Universitat 

de Barcelona. Ha treballat com a ensenyant de primària i 

secundària des del començament dels anys 80. 

Trajectòria política i institucional 

Ha estat directora dels Serveis Territorials del Departament d’Interior, Relacions 

Institucionals i Participació al Camp de Tarragona (2008-2010).  

Va ser cap d’àrea d’educació i polítiques actives d’ocupació de l’Ajuntament de 

Cambrils (2004-2008). I ha participat en les llistes electorals d’ICV en eleccions municipals. 

Actualment, és diputada d’Iniciativa per Catalunya Verds del Parlament des de la IX legislatura. 

 

1. Quins són els vostres principis relacionats amb l’ecologisme?  Perquè ho defenseu? 

Defensem què es pot créixer també d’una manera sostenible perquè hi ha recursos que 

són finits i no permeten ni permetran créixer per molt que ho digui el capitalisme.  Amb 

l’objectiu de crear llocs de treball en els serveis socials,  l’economia verda i la cultura. 

2. Que proposeu des d’ICV-EUiA? 

Proposem una nova prosperitat compartida i ecològica. Presentem un programa que es 

fonamenta en l’equitat, en el repartiment just de la riquesa i els drets socials; en l’ecologia, 

l’estalvi i l’eficiència i l’economia verda; i en l’ètica, amb una nova política radicalment 

democràtica basada en l’honestedat, la transparència i la participació ciutadana.   

3. A l’últim programa doncs, quines mesures ecològiques proposàveu? 

Al programa de 2012, presentàvem moltes mesures ecologistes i respectuoses amb el 

medi ambient, algunes eren: 
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 Defensem la ciutat compacte per una no-ocupació de sòl: que els edificis tinguin com a 

màxim 3-4 pisos. 

 Una construcció eco-eficient: utilitzant menys energia i reduint el seu consum. 

 Volem electrificar l’energia per una menor petjada ecològica. 

 Promovem l’aprovació d’una llei marc de lluita contra el canvi climàtic (lluita contra 

l’augment de la temperatura del planeta) ja que afecta al nostre país i es totalment 

necessari. Amb estratègies per reduir les emissions. Amb l’estratègia europea 20³, 

consistent a arribar al 2020 amb la reducció del 20% d’emissions de gas contaminant 

amb l’electrificació de la indústria i l’agricultura, i la reducció del transport amb 

l’electrificació de cotxes, i el foment del transport públic; el 20% d’energies renovables i el 

20% d’estalvi. (Encara que l’acord i el que demanen a Europa és d’un 30%). 

 Potenciar l’energia solar fotovoltaica, o d’altres energies renovables: calderes de 

biomassa, geotèrmiques... Proposem tancar les centrals nuclears a Catalunya de forma 

progressiva però fins al 2020. A Tarragona per exemple es produeix el 70%, que 

s’emporta majoritàriament Barcelona; proposem que es substitueixi per renovables. 

 Implantar també una fiscalitat verda: qui contamina paga, i qui produeix energia nuclear, 

també. Donar suport a la indústria de vehicles de transport perquè siguin menys 

contaminats. 

 Amb l’aigua, apliquem les tres erres perquè és un bé públic i comú. Reduir el consum tan  

individual com a l’agricultura, aplicant mesures per reduir la utilització d’aigua en aquets 

sector que en gasat molta. Reciclar amb depuradores per regar i reutilitzar carregant els 

aqüífers. Amb l’objectiu de recuperar els cabals ambientals i poder mantenir els cabals 

dels rius per no matar la biodiversitat i reiterar que l’Ebre té un cabal no suficient. 

 Gestionar i separar els residus orgànics amb mesures de control (denúncies). Volem una 

reducció de la brossa que generem, i aconseguir que arribi la mínima part a la incineració 

i als abocadors mitjançant el reciclatge i el foment del retorn d’envasos com fan a 

Alemanya. Les bosses de plàstic fora i acabar amb l’obsolescència programada per així 

reparar els productes i no generar tan residus. Fomentem els mercats locals i augmentar 

la vida als productes. 

 La biodiversitat, l’agricultura i la ramaderia ha de tenir els seus límits per protegir les 

espècies autòctones, la flora i la fauna, utilitzar sistemes de regadiu i ha d’abastir els 

mercats de proximitat. També el medi marí ha d’estar protegit, amb els seus espais 

santuaris perquè les espècies puguin reproduir-se, fixar límits i espais.  
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 Protegir els parcs naturals, impulsant la Xarxa de Custodia del Territori, posar en valor 

econòmic, social i ambiental els nostres boscos i zones forestals i potenciant les plantes 

biomassa. 

4. Quines heu presentat d’àmbit ecològic al Parlament darrerament? 

Presentem mesures per fomentar l’agricultura ecològica, i la creació d’ocupació verda; 

per afavorir la utilització de bicicleta i el transport públic. I sobretot insistim amb el tancament de 

les nuclears. 

5. En quin estat estan? 

L’agricultura ecològica i la creació d’ocupació verda la estem intentant tirant cap 

endavant però costa molt i és lent, i la proposta del tancament de les nuclears al Parlament no 

la volen ni els interessa. 

6. Iniciativa per Catalunya als Verds és un partit que es caracteritza per la seva presència a 

manifestacions, en quines de motiu sostenible participeu? 

Estem amb un munt de plataformes i mobilitzacions, com la plataforma tanquem 

nuclears, contra la privatització d’aigua, mobilitat sostenible, reivindicació tramvia, recolza 

pesca d’arrossegament, implantació ecològica, contra el Fracking, contra les línies d’alta 

tensió.... 

 

 

 

 

Hortènsia Grau, a la dreta de Joan Herrera, manifestant-se contra les nuclears 

7. Com a diputada d’ICV, com porta l’ecologisme al seu dia a dia? 

Vaig en bicicleta pel meu poble, Cambrils, a tren a Barcelona i en cotxe per les afores 

perquè el transport públic no m’ho permet. Ho reciclo tot, utilitzo bosses ecològiques per anar a 

comprar, procuro no gastar gaire aigua, tinc un petit hort ecològic, compro a la cooperativa 

agrícola de Cambrils i a marques com la Llet Nostra, que sé que son locals o Froggy i Sannex 

que no utilitzen petroli i tenen envasos reutilitzables. Per contrabanda, tinc unes empreses que 

no els hi compro gens com Pascual, Asturiana, Nestle i Coca-cola perquè exploten, contaminen 

molt i en definitiva no son responsables social i sosteniblement. També estic mirant de fer-me 

soci d’una cooperativa d’energia verda que es diu Som Energia i genera energia renovable. 
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14.3.1.1. COMENTARI  

La primera entrevista va ser a la Hortènsia, se la vaig fer el 26 de Juny, amb l’objectiu 

de veure com una diputada del Parlament actual d’Iniciativa per Catalunya els Verds defensa 

els seus principis i ho porta a la vida quotidiana. Encara que moltes mesures que podrien 

canviar el model de vida i conscienciar als ciutadans no són acceptes per la resta de partits. El 

seu però, és l’únic a Catalunya que defensa l’ecologisme i que seguirà lluitant i proposant 

perquè així sigui, em pregunto què ha de passar perquè diputats d’altres partits votin i apostin 

per mesures a favor del medi ambient.   

 

14.3.2.  ENTREVISTA A JAUME GRAU 

Jaume Grau de 37 anys, viu a Gavà i és membre 

d’Ecologistes en Acció des de fa 13 anys.  

On s’ha especialitzat en les crisis del canvi climàtic i la 

pèrdua de la biodiversitat, assistint a les Convencions de 

Nacions Unides d’aquestes dues temàtiques a 

Copenhague (2009) i Nagoya (2010) respectivament.  

 

1. Quina és la estructura d’ecologistes en Acció?  

Ecologistes en Acció està dividit en diferents grups i federacions d’arreu d’Espanya, a 

Catalunya som 15 grups federats i 300 locals a Espanya. 

2. En quin grup hi ets?  

En Les Agulles, del Baix Llobregat i del Garraf. 

 

. 

3. Des de quan existeix ecologistes en acció? Quan el vostre grup s’hi va afegir? 

Abans, nosaltres estàvem amb un grup que es deia CODA, i Ecologistes en Acció no 

va posar-se en marxa i rebre el nom d’Acció Ecologista fins al 1998. Al 2000, la CODA ens vam 

afegir-hi i agrupar amb ells. 
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4. Per què et vas a adherir a Ecologistes en Acció? 

Jo amb 8 anys em vaig fer soci de Green Peace, i vaig estar amb ells fins als 19. 

Portava 11 anys pagant les meves quotes com a soci, amb els meus petits estalvis, i vaig trucar 

un dia a Green Peace dient-les que m’ajudessin i féssim alguna cosa amb l’abocador del 

massís del Garraf, molt a prop de Gavà i el pitjor de Catalunya, que afecta als oceans i a 

l’atmosfera. Em van dir que allò no estava aprovat, que ells no feien coses a una escala tan 

petita, que al consell no s’ho havien plantejat... I llavors, em vaig esborrar. Al cap d’un temps, 

quan tenia 25, em vaig adherir a Ecologistes en Acció.  

5. Quina es la teva ideologia/filosofia davant la vida i l’ecologisme? 

Crec, també com a biòleg, que som una espècie més en aquest món, com qualsevol 

altre, i no hauríem de destrossar-ho tot. Hem de ser actius, coherents amb la vida. Un cop 

aprens i t’informes, decideixes canviar i actuar. Perquè un cop tens la informació, tens el poder. 

6. Quins són els vostres principis relacionats amb l’ecologisme? 

L’ecologisme social, que entén que els problemes mediambientals tenen l’origen en un 

model de producció i consum molt globalitzat i s’han de transformar per evitar la crisis 

ecològica. No ens interessa aconseguir diners sinó activisme de base. Des d’ecologistes en 

acció busquem un model de benestar social, harmonia i respecte amb el nostre entorn. Volem 

donar exemple i sensibilitzar a les persones.  

7. Què defenseu i voleu canviar?  

Defensem, creiem i lluitem per redistribuir la economia, actualment el 80% és del primer 

món quan el tercer món té molta més terra que el primer, i només té en les seves mans el 20%. 

Per això defensem el decreixement, un altre model de consum enfocat a la economia verda, a 

la no-privatització de l’aigua sinó al control de l’impacte de les persones al gastar energia, a 

l’extracció de materials, al transformar el sòl i a l’emetre contaminació. Vam presentar diverses 

propostes als Ajuntaments des de Les Agulles perquè tinguin constància i els aprovessin. 

8. Com us financeu si sou voluntaris i és una entitat sense ànim de lucre? 

Amb els quotes dels socis, petites ajudes de l’estat, col·laboracions que fan les 

empreses, com per exemple, ara potser posem publicitat a la nostra web d’una empresa per 

així disminuir altres despeses... 

9. Quins projectes esteu tirant endavant? Què heu aconseguit recentment?  

A nivell local, voluntàriament estem eliminant plantes invasores (ecosistema dunes 

litorals), volem acabar amb el fracking (extracció de gas foradant les roques) perquè creiem 
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que es i ha estat una bombolla especulativa, les empreses confiaven en una nova manera de 

formar gas que tampoc s’ha aprovat ni funciona del tot comprant accions. 

Dos lluites que hem aconseguit recentment, són: no es posarà en marxa ni es farà 

l’Eurovegas de Madrid, que ha estat un forta lluita que l’hem vençut. I es tancarà la segona 

nuclear  a Catalunya, la Garonya. 

10. A quines campanyes o plataformes esteu adherits? 

Al 15-M, a la Plataforma aigua és vida, a l’aturem nuclears, i a la PAH (Plataforma 

Afectats per la Hipoteca). També donem suports a l’SOS Educació pública de Qualitat i al no 

tancament/privatització d’hospitals. Encara que fem un munt de coses i ens manifestem a tot 

arreu, l’any passat vam pujar per les escales d’emergència disfressats de renta-vidres fins a 

dalt de l’hotel Vela, a Barcelona, perquè van fer l’hotel molt a prop de la costa i no es pot, però 

amb l’excusa de que estava a vora el port i és de luxe, ho van fer. I també, vam desplegar 3 

pancartes en la façana de les oficines de la seu central de "La Caixa"  per denunciar l’enorme 

acumulació de poder polític i econòmic en el sector bancari. Som un grup que ens movem molt. 

                                       

    Pancarta penjada a l’hotel vela per Ecologistes en Acció         Manifestació d’Ecologistes en Acció contra i en la caixa 

11. Com justifiques que els preus ecològics són més cars?  

Quan em fan aquesta pregunta, contesto amb un altre girant-la. És a dir, la que m’has 

dit tu o em pregunten molt a sovint: “Perquè son tan cars els productes ecològics?”, la canvio 

per: “Perquè son tan barats els altres?” Perquè es basen en un sistema que explota a les 

persones i al medi ambient. És injust que sigui tan baixa la valoració dels pagesos i pescadors 

del nostre voltant, és un treball com qualsevol altre i s’ha de pagar com a tal. La gent ha de 

reflexionar i pensar on decideix destinar els seus estalvis, molts prefereixen lliurar la major part 

dels seus diners a peces de roba, capricis... quan en realitat el que et dona vida i el teu cos 

demana: son els aliments i la seva qualitat. Al final, són tot prioritats. 

“Jo vull saber d’on ve el que menjo, com està fet, quins estris han utilitzat, que l’enciam 

ha estat collit aquest matí, que els ous vinguin de les gallines del veí del costat... i es que parlo 

de la meva salut, del sou dels pagesos, i el tracte amb el medi ”  
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12. I per últim, com portes l’ecologisme al teu dia a dia?  

A part de ser a ecologistes en acció, on lluito i em manifesto per una economia social i 

mediambientalment millor, treballo com autònom d’herbolari, amb espècies i no amb productes 

químics (encara que peco perquè he d’utilitzar el cotxe per anar a les fires).  

Ho reciclo tot, utilitzo bombetes de baix consum, trec tots els endolls quan no els utilitzo 

o estic fora de casa (excepte el de la nevera) i a més, estic amb som energia, una cooperativa 

que la seva tasca ambiental consisteix en que la llum i l’energia que t’arribi a casa vingui de 

panells fotovoltaics i de molins de vent, no de nuclears, i s’acaba convertint en una tasca social. 

També, mentre s’escalfa l’aigua per a dutxar-me, la poso a una galleda per regar les plantes de 

casa, tinc un petit hort a la terrassa i estic amb un grup de consum. Utilitzo bosses de tela per 

anar a comprar, mai de plàstic.  

I una cosa que sembla molt simple, són els correus electrònics: quan adjuntes un 

document a l’e-mail, gastes molt més energia que sinó els penges a internet (com a google 

docs) i adjuntes l’enllaç als correus, així que jo ho faig. Coses com la càmera de fotos i els 

mòbils, els compro de segona mà i no els llenço fins que s’han trencat del tot. 

El més complicat: la roba. Es difícil saber on s’ha fet, amb quin material o qui. Però el 

que faig jo, a part de una gran reducció en el seu consum (no ho compro si no ho trobo 

realment necessari), abans de comprar alguna peça miro la etiqueta, no la compro si no posa 

made in spain.  També reutilitzo i intercanvio. Una cosa molt curiosa i crec que hauria de 

créixer la vaig trobar quan vaig a estar a Madrid, allà havia una tenda amb roba gratis, trobo 

molt bé que si la gent no necessita, ja no li va o no la vol, la doni en comtes de tirar-la. 

Segueixo la Campanya de Roba Neta, a la web hi trobaràs un munt de criteris i consells per fer 

un consum conscient de roba. 

14.3.2.1. COMENTARI 

 

Aquesta entrevista va ser sense dubte la que més força i ganes de continuar amb la 

recerca em va donar. La volia fer per conèixer més que el nom d’Ecologies en Acció, i el Jaume 

Grau va ser la persona que va fer la xerrada a l’institut uns mesos abans, de la qual parlo a la 

introducció del treball.  

Va ser al 18 de Juliol, i vaig gaudir molt perquè és admirable veure com una persona es 

mou, s’ajunta amb d’altres, viu i t’explica els motius pels quals ha de sorgir l’ecologisme i s’ha 

de lluitar per conservar el medi ambient. A més, em va regalar una revista, un petit llibre i una 

pòster d’Ecologistes en Acció. 
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14.3.3. ENTREVISTA A TONI MARTÍNEZ 

 

Toni Martínez va néixer a Barcelona al 1971 i 

és regidor de medi ambient a Cunit. Fa 10 anys 

que està amb Iniciativa per Catalunya els Verds 

i aplica els seus principis ecològics dins del 

municipi des del 2007.  

 

 

1. Des de quan estàs amb iniciativa? Perquè vas decidir aquest partit i no un altre? 

Des de fa 10 anys. Vaig decidir ICV pels seus principis, valors i idees. 

2. Has estat altres cops regidor? Quina es la teva feina com a tal?  

Sí, la legislatura anterior, del 2007 al 2011 però no estava al govern, sinó a la oposició. 

Com a regidor, m’ocupo de l’àrea de medi ambient, la contractació i control de la neteja de 

platges, la recollida de brossa, jardineria, neteja diària, entorn forestal. En definitiva, la 

protecció, la conserva i la divulgació amb l’elaboració de campanyes per ser més eficients 

mediambientalment. 

3. Des de quan ets regidor de medi ambient? Vas escollir tu aquesta temàtica? Perquè.  

Sóc regidor de medi ambient des del 2007, i vaig escollir el medi ambient perquè volia 

desenvolupar molts projectes relacionats amb el medi, els residus i la eficiència energètica. 

4. Quina es la teva ideologia davant l’ecologisme i el medi ambient?   

La protecció del medi. Vull fer entendre als més menuts, des de l’escola, que la 

conserva i el respecte amb el medi és fonamental i necessari. 

5. Quines facilitats doneu com a Ajuntament als ciutadans de Cunit de cara al reciclatge? 

Posem a l’abast dels ciutadans les eines necessàries perquè facin una bona gestió dels 

residus. Actualment hi ha 150 punts de rebuig, vidre, paper i envasos. Abans hi havia 400 

contenidors grisos i d’orgànic, i el que hem volgut fer és ordenar el municipi afegint-hi els altres 

contenidors per facilitar-los el reciclatge. No hem tret els 400, sinó que a aquests els hem 

distribuït en 150 punts amb els altres.  A més, a Cunit tenim una nau-deixalleria situada al parc 

mediambiental on es pot dipositar tot tipus de rebuig i brossa. 
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També, com a facilitat social i mediambiental, les persones que tenen menys ingressos, 

menys paguen a la taxa de la brossa, se li fa una reducció del 30% amb la condició de que 

facin un esforç portant residus a la deixalleria que no son com la brossa selectiva: televisions, 

bombetes... 

6. Quins criteris utilitzeu per ubicar els contenidors?  

Per nombre d’habitants, on creiem que hi ha una distància suficient per posar 

contenidors respecte els altres, i si hi ha gent suficient que ho necessiti. 

7. Sé que a Cunit teniu contenidors per a l’oli també, com va sorgir aquesta idea? Quants hi 

han i on son ubicats? Va ser un gran cost? 

Amb estadístiques vam veure que no hi havia consciència a Cunit per reciclar l’oli, 

volíem sensibilitzar als ciutadans fent una campanya i facilitant-los el seu reciclatge. Vam parlar 

amb una empresa anomenada Ekipolis, ens va posar 19 contenidors per a l’oli a càrrec seu pel 

poble, i ella recull els litres reciclats. L’Ajuntament no ha pagat ni guanya res, sinó l’empresa, 

que ha pagat els contenidors, els ha ubicat i recull l’oli per als seu benefici.  

8. A quin abocador va a parar la brossa dels contenidors? I l’oli? 

Abans, anava a parar a l’abocador de Pierola, i per cada tona havíem de pagar 68€, 

12€ dels quals eren per pagar la sanció a l’Agència de Residus de Catalunya. Arribàvem a 

recollir 7000 tones a Cunit, per tant 476.000€. Hi quan més tones fèiem, més pagàvem.  

Vam canviar el sistema, i ara ho portem a una planta de valorització on es recupera el 

vidre, els envasos, el paper, l’orgànic.. Valoritzem el 100% per donar un segon ús i vida als 

residus. Així aconseguim ser més eficients mediambientalment ja que augment el reciclatge i 

no va a parar a cap abocador, i econòmicament ja que redueix el rebut de la brossa i 

l’ajuntament rep uns beneficis per la brossa reciclada. 

9. Quines altres iniciatives o campanyes porteu per incentivar el reciclatge? 

La campanya per reciclar l’oli i la roba, i la recollida gratuïta de voluminosos, poda, 

matalassos... 

10.  Creus que a Cunit hi ha molta gent que recicla? Ha millorat el reciclatge d’oli, gràcies a la 

ubicació dels contenidors? 

A millorat tot el reciclatge en general, a Cunit al 2010 es reciclava un 5%, i a principis 

del 2013 un 10%. El nostre objectiu es arribar al 20% de residus selectius. 

11. Teniu busos urbans? Des de quan?  

No, mai hem tingut. Però si autocars per al transport escolar. 
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12. Hi ha carril bici? Creus que fa falta en tot el poble o no hi ha espai per posar-ho? 

No hi ha carril bici però estem pensant d’ubicar-ne al passeig marítim perquè sí, fa falta 

molt per estimular el transport amb bicicleta.  

I aparcaments per a bicis? On? 

Sí, en tenim a les escoles, a les dependències municipals... 

13. Hi ha cooperativa agrícola a Cunit?  

No. 

14. Alguna botiga ecològica? I herbolària? 

Botiga en sí crec que no, però algun restaurant i empresa que utilitzi productes 

ecològics, si. D’Herbolàries tenim un parell al poble. 

15. Teniu mercat municipal, per així evitar el consum en grans magatzems?  

No hi ha, ni ha hagut mai.  

16. Feu mercats d’intercanvi? Des de quan?  

Al Maig d’aquest any va ser el primer, i va estar molt positiu amb una participació 

considerable. Probablement es repetirà l’any vinent. 

17. A Cunit, coneixes d’alguna tenda d’objectes o vehicles de segona mà? 

Hi ha moltes, vam fer una guia amb totes les empreses i botigues que utilitzin i aposten 

per les tres R. Com reparació de rentadores, vehicles de 2ª mà, que facin bora als pantalons i 

així, aprofitar-los... 

18. Com a regidor de medi ambient i militant d’ICV, com portes l’ecologisme al teu dia a dia? 

Reciclo més que mai, i sempre vaig pensant com puc ser mer respectuós amb el medi i 

com el municipi pot ser més sostenible. I ara, desprès d’estar amb tu, firmarem un contracte 

amb una empresa consistent  en canviar els 5160 punts de llum amb bombetes de baix consum 

al municipi en els darrers 6 mesos. Ella inverteix 2’4 milions en fer el canvi de il·luminaria, i 

durant 10 anys obté uns beneficis i amortitza la inversió, però no suposa un cost per als 

ciutadans sinó un benefici a curt i a llarg termini perquè el rebut es reduirà un 50%.  

Posem que ara el rebut de la llum és de 100€, un cop estiguin els canvis fets baixarà a 

80€, tot i que estarem amortitzant la inversió de l’empresa, i finalment, als 10 anys els rebuts 

seran de 50€ perquè ja estarà el préstec pagat. Amb aquest canvi, a part de canviar la 

il·luminaria que ja toca, reduirem el cost, la contaminació i serem més sostenibles. 
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14.3.4. Entrevista a Jose Antonio Jiménez 

 

Jose Antonio Jiménez, actual regidor de medi ambient a 

Calafell va néixer  al 1973 a Calafell (Segur de Calafell), 

poble del qual és regidor de Medi Ambient des del 2011.  

 

 

1. Des de quan estàs amb Convergència i Unió? Perquè vas decidir aquest partit? 

Des del 2004. Jo estava dins una protectora d’animals, necessitàvem ajuda i solucionar 

alguns problemes. En aquells moments, l’alcalde de Calafell i de CiU, ens va ajudar i vaig tenir 

més tracte amb ell. 

2. Has estat altres cops regidor? Quina es la teva feina com a tal?  

No, aquest ha estat el primer cop. M’encarrego de marcar els objectius del departament 

de medi ambient, supervisar el seu funcionament... 

3. Des de quan ets regidor de medi ambient? Vas escollir tu aquesta temàtica? Perquè. 

Des d’aquesta legislatura. Jo vaig demanar preferentment medi ambient o esports, hi 

hem van assignar medi ambient. 

4. Quina és la teva ideologia davant l’ecologisme i el medi ambient?   

Crec que falta conscienciació en el temes de medi-ambientals, falta molta sense interès 

polític. 

5. Quines facilitats doneu com a Ajuntament als ciutadans de Calafell de cara al reciclatge? 

Hem fet una nova implantació de contenidors a tot el municipi, donem la possibilitat de 

recollir voluminosos... per facilitar la feina i el reciclatge als ciutadans. 

6. Quins criteris utilitzeu per ubicar els contenidors?  

Per cens, instàncies, i que els llocs siguin aptes pels camions de recollida. 

7. Sé que a Cunit tenen contenidors per a l’oli? Perquè no ho heu decidit implantar-ho? 

A finals d’any ja en tindrem perquè seguim “El repte Baix Penedès” i es va aprovar la 

ubicació dels contenidor d’oli en tota la comarca. 
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8. A quin abocador va a parar la brossa dels contenidors?  

El rebuig i la orgànica a Batorell, el paper i envasos a Constantí i el vidre a Gavà. 

9. Quines altres iniciatives o campanyes porteu per incentivar el reciclatge? 

Portem moltes campanyes a platja de cara al turisme d’estiu o ara començarem 

campanya amb la nova implantació de contenidors. 

10. Creus que a Calafell hi ha molta gent que recicla? 

Entre un 20-22% creiem, però es farà una nova fórmula i manera per calcular el 

reciclatge de Calafell amb exactitud. 

11. Creus que hi ha suficient amb la deixalleria mòbil per a dipositar altres residus? 

Funciona molt bé, a apart també hi ha la deixalleria comarcal que està a Bellvei. 

12. Teniu busos urbans? Des de quan? Preu? 

Sí, des del 2003-2004, el bitllet senzill és d’1,10€ però hi ha tarifes i bons en que pot baixar a 

0,50€.  

13. Hi ha carril bici? Creus que fa falta en tot el poble o no hi ha espai per posar-ho? 

Sí, en un únic carrer, la Carretera de l’estació (enllaça Estació amb la rotonda per 

agafar la Carretera de Barcelona i del Vendrell).  

No tenim previsions de carrils en un futur. 

14. Hi ha cooperativa agrícola a Calafell? Ubicació? 

Sí, al passeig de la Unió. 

15. Alguna botiga ecològica? I herbolària? 

Hi ha al C/Mallorca una botiga de venda de mel anomenada Miracle i una Herbolària a 

la Plaça Mediterrani de Segur de Calafell. 

16. Obra tots els dies el mercat municipal, per així evitar el consum en grans magatzems? 

Obra tots els dies menys diumenge i dilluns. 
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17. Feu mercats d’intercanvi? Des de quan?  

        Aquest és el segon any, el 1r és va fer un, el 2n dos i tenim pensat fer-ne tres l’any que ve. 

Encara que també, durant tot l’any tenim disponible una xarxa de compra, venda o 

intercanvi, que l’organitzem des de la Línia Verda de Calafell, on es poden fer diverses 

consultes. 

18. A Calafell, coneixes d’alguna tenda d’objectes o vehicles de segona mà? 

Sí, en la Ctra. Barcelona, arribant a Segur de Calafell, hi ha una de venda d’antiguitats i  

articles i objectes de Segona Mà, Los encantes. I al costat, hi ha una de cotxes de segona mà. 

19. Com a regidor de medi ambient, com portes l’ecologisme al teu dia a dia? 

Reciclo, estic conscienciat amb el respecte del medi ambient, la naturalesa, l’entorn i 

les platges. Ser regidor és una bona eina per buscar mesures per poder cuidar més el meu 

municipi, com la recollida de runes i brossa que hi havia pels voltants de Calafell, en dos anys 

s’han recollit 400 tones. 

14.3.4.1. COMENTARI DE LES ENTREVISTES ALS REGIDORS DE MEDI 

AMBIENT 

 

Vaig decidir fer una entrevista al regidor de medi ambient, però vaig pensar que amb un 

municipi sol no podria veure les facilitats que dóna els ajuntament per afavorir al medi ambient. 

Com jo visc a Segur de Calafell, una urbanització de Calafell tocant a Cunit, vaig pensar fer-les 

als dos regidors, al de Cunit (El 2 d’Agost) i al de Calafell (El 9 d’Octubre).  

No vull fer pas cap comparació, però sí una conclusió conjunta: 

 El reciclatge va millorant conscienciant de les persones amb campanyes i la ubicació 

de més contenidors. El contenidor d’oli a Cunit em va sorprendre gratament  i vaig 

portar la proposta a Calafell on falta que els posin junt amb a la resta dels pobles de 

la comarca. 

 Sobre la reducció de l’ús d’automòbil, a Cunit haurien de posar línies de bus i ampliar 

els horaris dels de Calafell. 

 Pel que fa a l’alimentació, a Cunit podrien posar un mercat municipal per incentivar el 

consum de les petites botigues del poble. 

 Els mercats d’intercanvi i segona mà que es fan a ambdós pobles han estat 

espectaculars, així que s’ha de continuar fent-hi per donar segones vides als 

productes. 
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14.3.5.  ENTREVISTA A JORDI GASCÓN 

 

Jordi Gascón de 41 anys, va néixer a Barcelona on viu 

actualment, però no ha estat la seva única residència. 

Va viure una temporada al Perú.  

És Doctor en Antropologia Social per la Universitat de 

Barcelona. Treballa coma professor universitari i a la 

cooperació internacional. 

 

1. Quina és la seva ideologia davant el turisme responsable, sostenible i ecològic? 

Entenc el turisme responsable com un moviment social, i no pas com a un tipus 

determinat de turisme o de producte turístic. Un moviment social que defensa a les poblacions i 

els ecosistemes afectats pel desenvolupament turístic i que recolza propostes turístiques 

sostenibles i que generin beneficis per a la població local de forma equitativa. 

2. Quina és la seva feina actualment? A que s’ha dedicat anteriorment? 

Treballo a la cooperació internacional, en temes de desenvolupament rural, incidència 

política en polítiques agràries, i defensa dels drets de la població camperola. També dono 

classes a la universitat. 

3. He trobat la seva pàgina web anomenada turismo-responsable.org, en què consisteix i que 

voleu aconseguir? 

Actualment és una pàgina desactualitzada, ja que des d’ATR estem donant més força a 

la plataforma Foro de Turismo Responsable, que agrupa una dotzena d’ONGD de tot l’estat 

des del punt de3 vista abans esmentat, i que ha assumit la feina que feia Turismo-

responsable.org. 

4. Com heu arribat a crear-la? Què és i des de quan funciona ATR (Acció per un Turisme 

Responsable)? 

ATR i la web turismo-responasable.org va sorgir d’una campanya de diferents ONG 

catalanes que treballaven el tema del consum, i que volien començar a analitzar el consum 

turístic, a principis de la dècada passada. 

ATR va sorgir d’aquesta campanya com a una plataforma d’ONGD, i es va legalitzar 

com a ONGD en el 2005. 
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5. Des de quan va endinsar-se en aquesta lluita per aconseguir i difondre fer turisme 

responsable? 

Es resultat de la campanya que abans he explicat. Personalment, treballo en el tema 

del turisme en el món rural des de fa anys. Va ser el tema de la meva tesi doctoral, que vaig 

presentar a finals del 90. 

6. Quins llibres ha escrit?  

 2012: El turismo en el inicio del milenio: Una lectura crítica a tres voces (Buades, J; 

Cañada, E.; Gascón, J.).  

 2011: Estado, movimientos sociales y soberanía alimentaria en América Latina: ¿Hacia 

un cambio de paradigma agrario? (Gascón, J.; Montagut, X.; coords.). 

 2010: ¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas?: Estado, 

movimientos sociales y Soberanía Alimentaria (Gascón, J.; Montagut, X.; eds).  

 2009: El turismo en la cooperación internacional: De las brigadas internacionalistas al 

turismo solidario (Gascón, J.). 

 2007: Turismo y Desarrollo: Herramientas para una mirada crítica (Cañada, E.; 

Gascón, J.) 

 2005: Gringos como en sueños: Diferenciación y conflicto campesino en los Andes 

Peruanos ante el desarrollo del turismo. (Gascón, J.). 

 2005: Viajar a todo tren: Turismo, Desarrollo y Sostenibilidad (Gascón, J.; Cañada, E.).  

 

7. Coneix algunes ONGs i plataformes que treballin en el Turisme Sostenible? 

Si. El Foro de Turismo Responasable, que he comentat abans, que és la plataforma de 

ONGD més potent a l’estat sobre aquest tema. A nivell europeu està la plataforma TEN - 

Tourism European/Ecumenical Network (http://www.ten-tourism.org). El Foro de turismo 

responasble forma part del TEN. 

8. Es preferible anar de vacances a una casa rural que a un gran hotel? Perquè? 

No hi ha res totalment blanc o negre, però una casa rural, especialment si forma part 

d’una explotació agro-camperola, és una opció molt vàlida, ja que dona recolzament a aquest 

sector que és essencial per al manteniment dels ecosistemes rurals i de la economia d’un país, 

i que es redueix any rere any. 

9. Què en sap sobre els hotels ecològics? 

S’han multiplicat els segells i certificacions ecològics per a establiments turístics. En 

general, sóc molt escèptic. 

 

 

http://www.ten-tourism.org/
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10. Sabria dir-me o posar-me l’exemple d’un cap de setmana fent turisme responsable? 

Jo diria que una proposta de turisme sostenible passa per que sigui viatge curt: les 

grans distàncies, especialment si fa un ús del transport aeri, poden ser interessants, però no es 

poden considerar sostenibles per l’ús que fa de combustible fòssil en el trasllat. I si es va a 

parar a un espai rural i a una proposta agroturística, perfecte. 

11. Com porta l’ecologisme i consum responsable al seu dia a dia?  

Procuro utilitzar transport terrestre. I comprar a botigues petites de barri o a 

cooperatives ecològiques que treballen directament amb el productor. 

14.3.5.1.  COMENTARI 

 

Necessitava una persona que sàpigues molt de turisme responsable, la Glòria em va 

recomanar a ell i al veure la seva pàgina web i una conferència per internet, vaig decidir-me. 

Però, per falta de trobar una data adient al Jordi Gascón i a mi, vam decidir fer-la 

virtualment. Vaig enviar-li un e-mail, com vaig fer en totes les altres, explicant-li de que tracta el 

treball, quins objectius tinc, perquè vull entrevistar-li i afegint-hi les preguntes, ell me les va 

respondre i em va aclarir dubtes.  

He tret dues conclusions d’aquesta, el turisme per ser responsable ha de ser a prop i  a 

un espai rural. 

 

 

14.3.6. ENTREVISTA A CARME PAGÈS 

Carme Pagès és l’actual presidenta de la 

Cooperativa El Brot situada a Reus, 

concretament al carrer Pròsper  de Bofarull, 

número 26. 

 

1. Què és la cooperativa el brot? Quins son els vostres objectius i principis?  

És una Societat Cooperativa de Consumidors i Usuaris de productes Ecològics.   

Tenim com a objecte primer el millorament conjunt de les condicions econòmiques, 

higièniques/sanitàries i socials dels seus associats, i com a finalitat essencial: promoure, a 

través d’un consum crític, transformador i solidari de productes agroalimentaris no tractats o 

biològics, a l’abast de tothom, l’extensió i consolidació d’una agricultura local, no elitista, no 

uniforme, ni reduccionista ni escapçada, no intensiva, no agressiva, no malbaratadora, no  

contaminant i no patentable, més equilibrada i saludable, que respectant la integritat genètica 
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de cada espècie i la diversitat de les seves varietats autòctones, faciliti la transició responsable 

cap a un altre model alimentari socialment més equitatiu, sustentable, solidari i autosuficient 

(econòmicament i energèticament) des de l’escala local a la global, que afavoreixi una millor 

qualitat de la vida humana i de l’entorn natural, i per tant, també, una millora en la salut. 

La manipulació, elaboració, transformació i conservació dels productes que 

comercialitzem queda limitada a processos que, en la pràctica, no degradin ni amb tòxics ni la 

integritat i la capacitat nutritiva real i saludable dels aliments, rebutjant també tota mena 

d’additius de síntesi o artificials.  

Procurem utilitzar uns canals de distribució i comercialització, curts i de proximitat, amb 

tota transparència. 

2. Des de quan està vigent? 

Des de 1979, però legalitzada com a Cooperativa al 1989. 

3. Com i per què es va formar? 

A l’Estiu de 1979, una dotzena de grups, situats entre les nuclears i les indústries, vam 

començar a preocupar-se per tot tipus de productes necessaris que arriben a casa sabent que 

estem situats en un territori amenaçat per contaminació.  Li preguntaven als pagesos dels 

mercats, fèiem viatges, visites i contractes amb pagesos. Van trobar a un que els oferia el 70€ 

dels productes casolans, moltes botigues es van associar perquè els supermercats els feien 

tancar, i així, al 1983 vam decidir obrir la botiga cap als clients. Tenim una molt bona relació 

amb tots els productors, de fet, pactem amb ells els preus, i si tenen pèrdues pel temps o 

qualsevol circumstàncies, les paguem a mitges. 

4. I quina és la seva estructura? 

Estem així estructurats: 

 

 

 

ASSEMBLEA 
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5. Em podria ensenyar i dir com està organitzada la botiga? 

Com pots veure no és una gran botiga ni gaudim de molt espai, però és el que ens 

podem permetre i amb una bona organització i 

petites millores podem tirar a endavant. 

A la botiga tenim tot els productes dels 

que disposem. Tenim una part freda on estan 

els productes frescos, la verdura i les fruites, i 

es conserven gràcies a la càmera, un petit 

magatzem on guardem sacs per fer bosses i 

vendre a granel, un lavabo per a les 

treballadores, una taula per la secretaria a la 

vista, i un espai per la caixera. Els productes 

estan organitzats per sectors i característiques.                            Botiga El Brot, vista des de la càmera  

6. A part de vendre a la pròpia botiga, participeu també a fires o altres?  

Sí, participem a fires, coma l’Ecoviure de Manresa, que és ara, a finals d’Octubre. 

E més estem a moltes plataformes per lluitar encontra els transgènics. Com : SOM LO 

QUE SEMBREM. Participem i ens movem per un millor consum. 

I a xarxes d’intercanvi i de consum: 

 Ecoconsum: Coordinadora catalana d’organitzacions de consumidors/es ecològics/es 

 Xarxaeco: Xarxa d’intercanvi de Tarragona 

 La Repera:  Espai de trobada agroecològica de col·lectius Pagesos i d’organitzacions 

de Consumidors catalans 

 La Xarxeta: Xarxa de producció i distribució de pagesos agroecològics catalans. 

 

7. Quin és el recorregut dels productes que veneu? 

La majoria dels productes van del productor a nosaltres, els anem a buscar o els 

porten, però tenim una relació directa amb el productor per assegurar-nos que son 

agroecològics. 

8. Quins productes venen? És tot alimentació? 

També de productes per a la llar, de neteja, adrogueria, cosmètica i higiene personal. 

9. Des de quan és sòcia i presidenta? De que s’encarrega com a tal? 

Des de fa 15 anys sóc sòcia i presidenta des del 2007, en principi eren tres anys. 
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10. Quants socis hi ha actualment? 

Hi ha 259 socis però dels quals, 130  són reals i 96 actius. 

11. Com a presidenta d’una cooperativa agroecològica, com porta l’ecologisme al seu dia a 

dia? 

A part de ser presidenta i consumidora de la nostra cooperativa, tenim contractada Som 

Energia, ara ens passarem a Triodos, i la nostra asseguradora és ARÇ, una cooperativa també.  

14.3.6.1. COMENTARI 

 

La entrevista a la Carme Pagès,  el 3 d’Octubre, va ser molt enriquidora. Ja havia 

treballat la part de l’alimentació però la entrevista a ella em va ser de gran ajuda per acabar 

d’entendre el propòsit de les cooperatives, vaig veure el que realment és cooperar, treballar en 

equip perquè cadascun dels membres pugui treure’n profit.  

A més, com la botiga és petita estàvem de cara al públic i entraven socis i sòcies que  

ens saludaven, m’explicaven anècdotes des del principi del projecte i em desitjaven sort i ànims 

pel treball. També, la Carme molt amablement em va regalar suc de poma a l’acabar. 

 

14.4. ECOFIRA 

 

El diumenge 29 de Setembre el vaig passar a Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès) on feien 

la 11a fira mediambiental. La seva durada era del dia 21 al 29 amb un conjunt de conferències, 

exposicions, tallers i parades. Totes elles relacionades amb l’ecologisme i el foment del consum 

responsable.  

 

  

            Associació que promou el consum local.                     Productor de mel agafant un eixam d’abelles. 
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   Una parada de melmelada de raïm i una altre d’oli.                             Tríptic del programa amb la 

                                                                                                            conferència marcada que vaig assistir.                

   

                Artesà fent espardenyes.                                         Pagès venent collites del seu hort. 

 

Hi havien activitats i tallers per als més petits i per a tothom. Vaig participar en un taller dels 

sentits, on havies de veure, olorar, escoltar, tastar o tocar, i llavors endevinar de que es 

tractava. I en un que consistia, segons l’àmbit que et toqués, en dir alguna mesura que 

t’agradaria establir o canviar. 

       

                    Inflable del reciclatge per a nens.                   Targeta que vaig omplir pel taller. 


